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KALLELSE
Datum

2018-06-07
Instans

Servicenämnden

Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Pantängen, Västerängsgatan 6, Sessionssal Ugglan, torsdagen den 14 juni 2018
kl. 12:00
Mötet startar med lunch på Pantängen kl. 12.00
och följs av studiebesök på några av Servicekontorets verksamheter ca kl. 12.45
Därefter startar sammanträdet ca 15.00.
Servicenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Kent Hedberg
Servicenämndens Ordförande

Lars Holmkvist
Tf Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Ingeborg Moss, 033 357444 eller via e-post:
ingeborg.moss@boras.se
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Borås Stad

Datum

Sida

2018-06-07
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Ärende
1.

Val av justerare

2.

Föredragning

3.

Remiss: Program för jämställdhetsintegrering 2018
Dnr 2018-00053 1.1.3.1

4.

Servicekontoret - Plan vis samhällsstörningar och extraordinära
händelser
Dnr 2018-00032 2.8.1.0

5.

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen och
utnämningen av Dataskyddsombud
Dnr 2018-00070 1.1.3.1

6.

Anmälningsärenden 2018-06-14
Dnr 2018-00075 1.1.3.1

7.

Delegationsbeslut 2018-06-14
Dnr 2018-00074 1.1.3.1

8.

Ajournering

9.

Informationer 2018-06-14
Dnr 2018-00076 1.1.3.1

10.

Övriga frågor

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-23
Instans

Kommunstyrelsen
§ 241

Dnr KS 2015-00796 206

Internhyra - förslag till ett nytt system
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i
hyresnivåer” enligt upprättat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i beslut från Kommunfullmäktige 2016-04-28
bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket för Borås stads
internhyressystem, samt besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. Det
gällande regelverket föreslås i detta ärende att kompletteras med en
tillämpningsföreskrift gällande placering av lokaler i hyresnivåer.
För närvarande tillämpar Borås Stad två olika hyresnivåer för vilka olika mycket
schablonhyra utgår, dessa är ”ny” och ”gammal”. Tillämpningsföreskriften tar
sikte på vad som bör beaktas vid ombyggnation, tillbyggnation, om- och
tillbyggnation samt efter vilken tid en lokal bör klassas om från ”ny” till
”gammal”.
Tillämpningsföreskriften har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden
som tillstyrker förslaget med kommentaren att nämnden ser positivt på att det
finns riktlinjer som stöd för hur befintliga lokaler ska klassas.
Beslutsunderlag
1. Yttrande över remiss: Internhyra – Förslag till nytt system från
Lokalförsörjningsnämnden, 2018-03-27 nr 230

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stadsrevisionen • Borås
Revisionsredogörelse

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2017
Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till
varför man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall

Servicenämnden
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Servicenämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 350 tkr. Nämnden har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges
budget, därutöver ett resultatkrav på 5 000 tkr. Att lägga ett resultatkrav på en Servicenämnd som
finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som debiteras kan få
betala mer för nämndens tjänster1. Totala överskottet uppgår till 5 350 tkr.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna:
Verksamhetens budgetram

•
•

Det operativa ekonomiska utfallet för samtliga avdelningar i serviceförvaltningen är positivt
Viktigast är den lokala konjunktureffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom
Borås Stad och dess närområde, byggandet räknas med att ha fortsatt stor volym det
närmaste halva decenniet
Resultatanalysen innefattar även ett diagram över årsresultat åren 2011-2017

•

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 21 475 tkr. Investeringarna består av maskiner och fordon främst,
skärmtak Pantängen, samordning utskriftsenheter samt kommunikationsutrustning.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
2

1

2

0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Nämnden framhåller att kök med tillagningskök har ökat sin andel av ekologiska livsmedel
med 5%. Cafeterian på Pantängen, utan tillagningskök, förklaras med att utbudet att välja
ekologiska eller närproducerad alternativ är begränsade
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•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Nämnden har timavlönade framför allt inom idrott vid stora evenemang (SM-veckan) samt
inom lokalvård vid extrauppdrag som storstädningar. Nämnden väljer andra anställningar
när det är möjligt
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Den korta sjukfrånvaron har ökat under året. Inga åtgärder nämns i årsredovisningen hur
man ska uppnå målet

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är samtliga uppdrag genomförda.
0

0

2

0

–

av 2 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden:
IT-plattform

Resultatet av bevakningsområdet redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Upphandling

Servicenämnden har i miljöpolicyn (uppdaterad 2015-09-23) beslutat att väga in miljöhänsyn
vid upphandling av varor och tjänster. I intern kontroll uppföljningen beskriver nämnden två
kontrollmoment gällande upphandling.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.
Informationssäkerhet

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar nio kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 15 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort egen riskanalys. Nämnden
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
4
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Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-17 med Servicenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Alla uppdrag
givna i budget av Kommunfullmäktige har genomförts. Förklaringar och åtgärder gällande att nå
målens indikatorer är ett förbättringsområde för nämnden.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott på 5 350 tkr. Nämnden har, i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktiges budget, därutöver ett resultatkrav på 5 000 tkr. Att lägga ett
resultatkrav på en Servicenämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en risk för att
verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

5

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-04-12

§ 74
Dnr KS 2013-00272 212
Översiktsplan för Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 44, sid B 786)
Förslaget till ny översiktsplan för Borås var på samråd 30 januari – 30 april 2017
och ställdes ut 23 november – 26 januari 2018. Planhandlingen har varit utställd på
Kulturhuset och i digital form på kommunens webbplats. I övrigt har
planhandlingen skickats på remiss till statliga, kommunala och regionala instanser
samt intresseföreningar. Flertalet av remissinstanserna är positiva till
utställningsförslaget och de flesta anser att de fått sina synpunkter tillgodosedda
från samrådet. Kommunen ska efter utställningstiden sammanställa synpunkter i ett
särskilt utlåtande. Särskilda utlåtandet redovisar inkomna synpunkter från
allmänhet, myndigheter och kommunala nämnder, samt kommunens kommentarer
till synpunkterna. Särskilda utlåtandet redovisar också vilka huvudsakliga ändringar
som gjorts i planen sedan utställningen.
Översiktsplanen består av tre delar:
•
Utvecklingsstrategi – som beskriver den övergripande inriktningen och
strategierna.
•
Mark- och vattenanvändning – där huvuddragen i kommunens mark- och
vattenanvändning redovisas på karta.
•
Hänsyn och riksintressen – som beskriver särskilda hänsynstaganden till
allmänna intressen och riksintressen.
Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper omfattar följande
nyckelområden/ aspekter:
•
Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande.
•
Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
•
Planera för en sammanhängande grönstruktur.
•
Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö.
•
Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av
verksamheter och arbetsplatser.
•
Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.
Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete –
fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och
bygglov.
Aktualiteten i Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 prövades 2013, med
slutsatsen att kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade
planeringsförutsättningar och utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunens yta.
Planförslagets miljöpåverkan har konsekvensbeskrivits i en
Miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med kraven i PBL.
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Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. För att
planen ska uppfattas som aktuell över tid och ligga i linje med Borås snabba
utvecklingstakt ska dock uppföljning av översiktsplanen ske löpande, genom att
utbyggnadsordning och fortsatta uppdrag ses över.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-19, § 161
Kommunstyrelsen tillstyrker översiktsplan för Borås och föreslår
Kommunfullmäktige besluta:
Anta översiktsplanen.
Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning
för utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen.
Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenfpennig (KD), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Björn Qvarnström (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet
skall avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 7:
Ärendet skall avgöras idag.
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Patrik Hållpås (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD)
och Thor Öhrn (SD).
Kommunfullmäktige beslutar:
Anta översiktsplanen.
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Kommunstyrelsen ska efter antagande av översiktsplanen ta ställning till inriktning för
utbyggnadsordning och regelbundet följa upp den översiktliga planeringen.
Vid antagande av ny översiktsplan upphävs översiktsplan ÖP06.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Patrik Hållpås (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD) och Thor
Öhrn (SD).
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 20 april 2018
Per-Olof Höög (S)
Falco Güldenpfennig (KD)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Emina Beganovic (C)

Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 12 april 2018 klockan 19:48:15.

13. Översiktsplan för Borås (Nr 44)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Leif Johansson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Ingela Hallgren
Alexander Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Christina Waldenström
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

Mattias Danielsson

Amanda Wiktorsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Monica Johansson
Paul Andre Safko
Wivi Roswall

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jessica Bjurén
Patrik Hållpås

Anders Jonsson
Transport:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Werner
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Mikael Wickberg
Andreas Bäckman
Thor Öhrn
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Emina Beganovic

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(-)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Lotta Löfgren Hjelm

45
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0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
Muharrem Binaku

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Leif Grahn
SUMMA:

64

7

0

2

0

GRANSKNINGSYTTRANDE
2018-01-25

Diarienummer
401-38458-2017

Kommunstyrelsen
Borås stad
Boras.stad@boras.se

Översiktsplan för Borås, Borås stad, Västra Götalands län
Utställningshandlingar daterade november 2017

Inledning
Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av förslaget framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap.
MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då
den antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det
anmärkas i översiktsplanen.
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Sammanfattning
Den övergripande principen i översiktsplanen är att förtäta befintliga orter
och i stråk, och att underlätta för kollektivtrafik. Länsstyrelsen ser positivt
på denna inriktning. Samtidigt öppnar planen upp för spridd bebyggelse.
Detta medför att kommunens viljeinriktning blir otydlig och att det finns utrymme för tolkning. Länsstyrelsen vill understryka översiktsplanens vägledande funktion.
Kommunen har angett att en trafikplan kommer att tas fram. Eftersom en sådan saknas kopplat till översiktsplanen är det svårt att bedöma huruvida
riksintresse väg 40 tillgodoses.
Framtida riksintresse för kommunikationer, Götalandsbanan, är för närvarande tillgodosett. Hanteringen av riksintresset kräver dock en kontinuerlig
dialog med staten. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om
man väljer att förtäta i utpekat område i markplan i möjliga korridorer genom staden, kan detta i framtiden medföra att en dragning av Götalandsbanan helt söder om staden blir det mest kostnadseffektiva alternativet.
Riksintressen för luftfart, totalförsvarets militära del, naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv tillgodoses.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5
kap. MB följs.
Översiktsplanen innehåller inga förslag på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner i de flesta frågor kan samordnas på
lämpligt sätt. Länsstyrelsen bedömer dock att flera mellankommunala frågor
kopplat till transporter återstår att lösa.
Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors
hälsa eller säkerhet, att de i ett senare planeringsskede skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap PBL. Hantering av geotekniska riskområden skjuts dock till senare planeringsskeden då en strategi saknas.
Som övrig synpunkt vill Länsstyrelsen påpeka, att på grund av att översiktsplanen kan tolkas på olika sätt gällande bebyggelsestruktur ser Länsstyrelsen en risk för en utveckling som totalt sett bidrar till ökade bilresor. Det är
viktigt att kommande trafikplan fokuserar på hur bilresandet ska kunna
minska totalt sett. Då översiktsplanen inte vägleder tillräckligt tydligt kring
trafik och bebyggelsestruktur är det svårt att avgöra rimligheten i bedömningen av miljökonsekvenser gällande klimatpåverkan.
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Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Kommunikationer
Väg 40

Kommunen har angett att en trafikplan ska tas fram. Eftersom en sådan saknas inför granskningen är det svårt att uttyda konsekvenser på riksintresset
väg 40 och övrig statlig infrastruktur. Ambitionen att upprätthålla riksintressevägarnas funktioner finns, men tydliga ställningstaganden saknas och
Länsstyrelsen kan därför inte bedöma huruvida riksintresset tillgodoses.
Framtida riksintresse järnväg

Götalandsbanan är utpekad som framtida riksintresse för kommunikationer
över stora delar av Borås. Riksintresset är för närvarande tillgodosett. Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen pekar ut ett stråk som de förordar. Länsstyrelsen anser att det inte är lämpligt med generella restriktioner
kopplat till utpekat framtida riksintresse innan djupare underlag finns från
Trafikverket i form av tydliga geografiska ställningstaganden eller en vald
korridor.
Utpekat riksintresse kräver dock en kontinuerlig dialog med staten. Sannolikt kommer riksintresset att ändras och preciseras under planens giltighetstid vilket kommer att påverka kommunens planläggning. Precisering av
riksintresset och beslut om korridor görs i kommande planeringsprocess för
Götalandsbanan.
Luftfart
Luftfartens riksintressen tillgodoses.
Totalförsvarets militära del
Riksintressen för totalförsvarets militära del tillgodoses.
Naturvård
Riksintressen för naturvård tillgodoses.
Kulturmiljövård
Riksintressen för kulturmiljövård tillgodoses. På sidan 93 står att ”följande
områden är riksintresse för kulturmiljövården”, men inga räknas upp1. Översiktsplanen bör kompletteras med dessa innan antagande.

1

De finns dock med i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Friluftsliv
Riksintressen för friluftsliv tillgodoses. Länsstyrelsen delar kommunens förslag till avgränsning av riksintresse friluftsliv vid Rya åsar och MölarpKrökling.

Miljökvalitetsnormer
MKN Vatten
Förslaget medverkar till att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.
MKN Luft
Förslaget medverkar till att miljökvalitetsnormer för luft kan följas.
MKN Buller
Förslaget medverkar till att miljökvalitetsnormer för buller kan följas.

Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Borås Stad har i gällande översiktsplan ÖP06 inga utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och den nya översiktsplanen föreslår inte heller några sådana områden.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som även berör andra kommuner i de flesta frågor kan samordnas på
lämpligt sätt.
Länsstyrelsen bedömer dock att flera mellankommunala frågor kopplat till
transporter återstår att lösa. Utvecklingen och koncentrationen kring väg 40
påverkar fler andra kommuner. Översiktsplanen och pågående ÅVS för Noden Borås föreslår flera infrastrukturåtgärder. Föreslagen markanvändning
tillsammans med fortsatt regionförstoring medför risk för fortsatt ökning av
biltrafik. En tydlig målsättning om kommunens bidrag till biltrafiken i ett
regionalt perspektiv saknas i översiktsplanen.
Vid en ny koppling mellan väg 40 och väg 180 måste projektet samordnas
med Alingsås kommun.
Länsstyrelsen instämmer i att arbetet med grön infrastruktur är en viktig
mellankommunal fråga.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller
erosion
Planen bedöms inte medföra några sådana problem avseende människors
hälsa eller säkerhet, att de i ett senare planeringsskede skulle ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap PBL. Länsstyrelsen vill dock lämna
några upplysningar inför kommande arbete.
Genom att översiktsplanen inte innehåller någon strategi för att hantera geotekniska riskområden, kommer riskerna i dessa områden att få hanteras i den
fortsatta planeringen. Riskområdena redovisas dock på ett tillfredsställande
sätt. Se bifogat yttrande från Statens Geotekniska institut.
I samrådsskedet klargjorde Länsstyrelsen att alla vägar är tillåtna för transport av farligt gods, om det inte finns någon lokal trafikföreskrift som begränsar detta. Risker ska beaktas om det är sannolikt att farligt gods transporteras i närheten av ett planområde, oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. Det är en viktig upplysning att ha med i översiktsplanen.
Kommunen har tagit upp risken för skyfall och att kommunen i det fortsatta
arbetet ska identifiera lågpunkter och ytvattenvägar. Kommunen bör räkna
med minst ett 100-årsregn vid en analys av översvämningsrisken vid ett skyfall och en identifiering av lågpunkter och ytvattenvägar. Där det finns känslig verksamhet kan det finnas anledning med en högre säkerhetsnivå. Kommunen bör även arbeta fram en strategi för hur den avser minska risken för
översvämningar till följd av skyfall. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har nyligen tagit fram en vägledning för hur man kan genomföra en skyfallskartering.2

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna
intressen
Naturmiljö
Översiktsplanen belyser grön infrastruktur på att bra sätt. Länsstyrelsen saknar dock en analys av hur föreslagna stråk för bebyggelse och trafik kan
stärka eller utgöra barriärer för de gröna kopplingarna. I väntan på den regionala handlingsplan för grön infrastruktur som Länsstyrelsen tar fram, kan
kommunen ändå fortsätta att arbeta med grön infrastruktur som en mellankommunal fråga och kartlägga samt analysera grön infrastruktur inom kommunen. Det viktiga att fokusera på är ett helhetsperspektiv på sambanden i
landskapet.

2

Vägledning för skyfallskartering: tips för genomförande och exempel på användning
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Länsstyrelsen vill påpeka att det i översiktsplanen helt saknas text om miljöbalkens kap 3 § 3, som föreskriver att ekologiskt särskilt känsliga områden
så långt det är möjligt ska skyddas från åtgärder som kan skada naturmiljön.
Denna paragraf har även koppling till artskyddsförordningen, eftersom ekologiskt känsliga områden ofta hyser dessa arter. Text om artskyddsförordningen saknas i översiktsplanen. Bästa sättet för kommunen att undvika förgävesplanering är att tidigt identifiera om skyddade arter kan påverkas.
Länsstyrelsen vill påpeka att texten om biotopskydd liksom hänvisningsrutan på sidan 70 kan ge intrycket att alla biotopskyddade objekt går att se på
kartor. Så är inte fallet. De generellt skyddade objekten finns oftast inte registrerade3. Inför exploatering bör också alltid en kontroll göras mot
www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor för att se om nya nyckelbiotoper eller
biotopskyddade skogsområden tillkommit.
I redovisningen av kommunens naturskyddade områden saknas landskapsbildskyddet Mölarp, öster om naturreservatet Mölarp.

Bebyggelsestruktur
Kommunen har tagit fram en strukturbild som översiktligt ska visa övergripande prioriteringar, och ett antal planeringsprinciper. En av översiktsplanens principer för att nå hållbar utveckling är förtätning. Planen öppnar
dock vid sidan av förtätning upp för spridd bebyggelse, bland annat i avsnittet ”Planens genomförande”. Det ska enligt strukturbilden vara möjligt att
lokalisera ny bebyggelse såväl i staden, serviceorter, mindre orter och på
landsbygden, i eller utanför stråk. Strukturbilden kan alltså tolkas som att
allt är prioriterat. Sammantaget gör detta översiktsplanens vägledande funktion svag. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att hålla fast vid planeringsprinciperna kring vad som ska gälla i första hand, det vill säga att samla bebyggelsen i staden, serviceorterna eller i anslutning till kollektivtrafikstråk.
Länsstyrelsen kan inte se att planen bidrar till en totalt sett minskad biltrafik
då inga sådana målsättningar finns, och då planen genom bebyggelsestrukturen riskerar att understödja fortsatt bilresande. Konkreta ställningstaganden om att biltrafiken ska minska eller åtminstone inte öka behöver beskrivas. Det är viktigt att kommande trafikplan fokuserar på hur bilresandet ska
kunna minska totalt sett.
Det är positivt att översiktsplanen lyfter fram vikten av en livskraftig landsbygd och att utvecklingen där måste ske resurseffektivt och med hänsyn till
allmänna intressen. Det är viktigt att kommande trafikplan visar hur en såväl
socialt som miljömässigt hållbar mobilitet kan åstadkommas också utanför
tätorter och stråk.

3

De generellt biotopskyddade objekten definieras i bilaga 1 till förordningen om områdesskydd.
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En av planeringsprinciperna för bebyggelseutveckling i mindre orter och på
landsbygden är att om antalet huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett
område ska detaljplan upprättas. Länsstyrelsen anser att kommunens tolkning om 20 huvudbyggnader är för generös.
Det är positivt att översiktsplanen anger att detalj- och dagligvaruhandel bör
undvikas i nya verksamhetsområden. Detta bör särskilt gälla för utvecklingen av Viared västerut, med hänsyn till hållbar mobilitet och tillgänglighet.

Bostadsbyggande
Det behöver finnas en tydligare koppling mellan översiktsplanen och kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. ”Läs mer” om Borås stads bostadsbyggnadsprogram riskerar att vara en för svag hänvisning4. Översiktsplanen
är ett viktigt verktyg för att genomföra bostadsbyggnadsprogrammet.

Infrastruktur och transporter
Kommunen har tagit ställning för en dragning av Götalandsbanan i tunnel
under hela staden och valt att inte reservera område i markplan med stöd av
framtida riksintresse för Götalandsbanan. Länsstyrelsen vill uppmärksamma
kommunen på att om man väljer att förtäta i utpekat område i markplan i
möjliga korridorer genom staden, kan detta i framtiden medföra att en dragning av Götalandsbanan helt söder om staden anses mer kostnadseffektiv.
Detta kan leda till att kommunen går miste om de fördelar som identifierats
med ett mer centralt läge.
Eftersom trafikfrågorna i huvudsak skjuts fram till kommande trafikplan,
kan inte Länsstyrelsen bedöma konsekvenserna utifrån översiktsplanen.
Övergripande frågor om trafik och transporter får därför tills vidare hanteras
i kommande planeringsskeden.
Översiktsplanen beskriver att godstrafiken långsiktigt ska styras till att gå
utanför staden. Det saknas resonemang om godstransporterna på kort sikt.
Länsstyrelsen är positiv till kommunens strategier kring stråk. Samtidigt är
det viktigt att inte överbelasta de statliga vägarna i stråken. Det är olyckligt
att de trafikbelastningskartor som visade att en överbelastning på väg 40
kommer att finnas år 2040 med dagens färdmedelsfördelning tagits bort från
planen. Kartorna är ett viktigt underlag till kommande trafikplan. Se också
Trafikverkets yttrande om funktionellt prioriterat vägnät, för information om
specifika vägprojekt, och om Trafikverkets syn på infrastrukturen i serviceorterna.
Höga objekt
Se Luftfartsverkets yttrande kring justeringar och förtydliganden som behöver göras kopplat till höga objekt.
4

Översiktsplanen sida 38.
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Social hållbarhet
Översiktsplanen har ett tydligt perspektiv på social hållbarhet och tar upp
för översiktsplanen relevanta sociala frågor. En analyskarta över nuläget
hade varit bra för att mer platsspecifikt förstå de sociala motiven till planerad markanvändning. Var finns exempelvis de fysiska och mentala barriärerna idag? Det finns viktig information i miljökonsekvensbeskrivningen,
där en ansats görs att beskriva nuläget vad gäller bostäder, och med en uppmaning att verka för ökad blandning5.

Planens konsekvenser och genomförande
Förutom trafikplan saknas en strategi kring kommunens markinnehav. Utan
viktiga planeringsunderlag framme blir översiktsplanen ett svagt stöd vid
planläggning. Översiktsplanen svarar inte på hur stadens trafiksystem ska
räcka till när befolkningen växer, eller hur man ska styra bebyggelseutvecklingen till förtätning när kommunen saknar rådighet över marken.
I inledningen till översiktsplanen beskrivs planens genomförande. Här målas
upp en bild av vad kommunen kan och inte kan påverka. Länsstyrelsen vill
dock understryka översiktsplanens vägledande funktion, och instämmer i
kommunens syn ”att nå det samhälle som ÖP beskriver kräver att all planering strävar efter att följa planens intentioner”.

Miljökonsekvensbeskrivning
I miljökonsekvensbeskrivningen står att syftet är att identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd
kan genomföra. Länsstyrelsen vill påminna om att syftet med MKB är att bidra med kunskap under processens gång för att aktivt kunna göra miljömässigt bättre val integrerat i planeringsprocessen.
Eftersom översiktsplanen kan tolkas olika gällande bebyggelsestrukturen
och eftersom trafikplanen ännu saknas, finns två skilda ytterligheter i genomförandet av planen: att bebyggelsestrukturen verkligen hålls samlad enligt principerna, eller att bebyggelse också sprids och bilresandet ökar.
MKB bedömer konsekvenser för resurshushållning och klimatpåverkan bara
utifrån den första ytterligheten, vilken riskerar att inte uppnås utan starkare
vägledning. Vid bedömningen av påverkan på miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan står det i MKB att ”för att uppnå miljökvalitetsmålet är
det av största vikt att samhällsplaneringen i allt väsentligt styr mot att möjliggöra fossilfritt resande.” Länsstyrelsen instämmer i detta.

5

Kapitel 4.1 Bostadsbyggande och boendemiljöer
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Beredning
Yttranden över planen har till Länsstyrelsen inkommit från Försvarsmakten,
Luftfartsverket, Skogsstyrelsen, Vattenfall, Statens geotekniska institut och
Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Detta beslut har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter
föredragning av planhandläggare Elisabet Ebeling. I den slutliga
handläggningen har även funktionschefen Andreas Lidholm deltagit.

Lisbeth Schultze
Elisabet Ebeling
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Yttranden för kännedom från:
Försvarsmakten daterat 2017-12-04, Luftfartsverket daterat 2017-12-07,
Skogsstyrelsen daterat 2017-12-21, Vattenfall daterat 2017-04-27 (Vattenfall framför samma synpunkter i granskningsskedet som i samrådsskedet),
Statens geotekniska institut daterat 2017-12-11 och Trafikverket daterat
2018-01-03.
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Swedegas
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Swedavia
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Länsstyrelsen/
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Samhällsbyggnadsenheten
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mark@swedegas.se
planer_syd@vattenfall.com
registrator@energimyndigheten.se
exp-hkv@mil.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
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Registratur.eldistribution@vattenfall.com
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Sammanfattning
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta
effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas
också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de miljömässiga,
ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i
bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas
som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell koppling
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen
av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande fysiska ingrepp i
stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar.
Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta
följande nyckelområden/ aspekter:







Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande.
Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
Planera för en sammanhängande grönstruktur.
Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö.
Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter
och arbetsplatser.
Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras
med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen
2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte
rustar för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av
bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta
vara på de möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot förtätning.

Hållbarhetskonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar

Datum 2017-11-03
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med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms
sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara:
-

Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande
Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka
segregationen
Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår
generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står
transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför
avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt
hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det
innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och
att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör
transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till
vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är
helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås
stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar
av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra,
mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart
transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt
och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social
aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor.
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för
ytor för mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är
samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt
för den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse
genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med
kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga
mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt
att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte
skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr
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genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn
på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares
sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.
Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för
miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk,
men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc.
Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna
Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv,
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt
Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena
sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i
kommande planeringsskeden och inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid
förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att
eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa,
samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.

Åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig
bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan
förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra
översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation
tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand åtgärder för hänsyn, analyser och
utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva
konsekvenser av översiktsplanen.

Rapporten är framtagen av ÅF på uppdrag av Borås Stad.
Karna Nilsson (uppdragsledare)
Therese Wernstedt (handläggare och specialist)
Stella Bergström (handläggare)
Cecilia Windh (sociala konsekvenser)
Jesper Adolfsson (kvalitetsgranskning)
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1 Inledning
Bakgrund och syfte
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan
vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras.
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta
och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på
hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material,
råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och
miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (Miljöbalken 6 kap. 3
§ MB).
I denna rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få
en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter.
Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 har aktualitetsprövats med slutsatsen att
kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och
utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.
Den nya översiktsplanen bygger dels på lokala, regionala och nationella mål, dels på
en medborgardialog. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla nationella, regionala
och lokala mål och strategier.

Avgränsningar och metodik
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver sociala, ekonomiska och
miljökonsekvenser av ny översiktsplan för Borås stad.
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 §
miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan
på människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser.
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som
markanvändningen i planområdet ger upphov till, både positiva och negativa.
Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för Luft, Buller och Vatten beskrivs
under respektive miljöaspekt.
En grundläggande definition för den här rapporten är att en hållbar utveckling innebär
en helhetssyn på de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven i samhället. En
hållbar utveckling innebär att vi nyttjar mänskliga resurser, ekonomiska resurser och
naturresurser på ett sätt som håller både idag och för framtiden. Det finns även en
global dimension som innebär att en hållbar utveckling i vårt samhälle inte är hållbar
om den leder till miljöproblem eller ohållbart utnyttjande av resurser på andra håll i
världen. Utsläpp av växthusgaser är ett exempel där effekterna är globala.
Ledordet för hållbar utveckling är helhetssynen på att de olika dimensionerna
samspelar med varandra. I denna rapport beskrivs, på en övergripande nivå, både
sociala och ekonomiska konsekvenser samt miljökonsekvenser och på vilket sätt de
olika konsekvenserna påverkar varandra. För de sociala konsekvenserna har ett urval
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och formulering av relevanta och betydande aspekter gjorts i relation till de aspekter
som tas upp i Göteborgs stads analysmodell för social konsekvensanalys.
Bedömningarna görs på underlag framtaget för Borås stad och översiktsplanen.
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan är en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. Götalandsbanans dragning är i
dagsläget osäker. Kommunen har förordat ett scenario för Götalandsbanan som
innebär ett centralt belägen stationsläge och en spårdragning under mark som inte
påverkar stadsrummet i staden Borås. Översiktsplanen och
miljökonsekvensbeskrivningen utgår från detta scenario och gör därmed ingen
konsekvensbedömning av alternativa scenarier.

Nuläge
Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning.
Till 2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas. En betydande andel av
dessa förväntas tillkomma i staden Borås. En stark bostadsutveckling väntas också i
de s.k. serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
Borås är Västra Götalands näst största stad och navet i Sjuhäradsbygden med ca
210 000 invånare. I Borås Stad bor det ca 110 000 invånare. Närheten till Göteborg
och Landvetter flygplats är en strategisk styrka och den viktigaste förutsättningen för
Borås fortsatta utveckling. Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas
av att Borås och Göteborg knyts närmare varandra. På sikt kommer också sambanden
med Jönköping att stärkas. Utbyggnaden av Götalandsbanan är den viktigaste
investeringen för hela regionens utveckling.
Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är en av kommunens största
arbetsgivare. Bland flera utbildnings- och forskningsområden har högskolan en särskild
profil inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och mode.
Textilhögskolan har starka band till kommunen och näringslivet genom olika
samverkansprojekt. Högskolans ambition är att utvecklas med fler studenter och
forskare samt få universitetsstatus. Inriktningen för planeringen är att högskolan ska
fortsätta utvecklas som en del i den centrala stadsmiljön.
Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt
Sjuhäradskommunerna. 13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar
från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan
Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna – Sveriges
tredje största pendlingsstråk. Mycket av pendlingen sker med bil vilket redan i dag
påverkar framkomligheten på väg 40, i Borås och i Göteborgsområdet.
Kollektivtrafiken mellan Borås och Göteborg domineras av bussar med hög turtäthet,
men med längre restid än med bil. Busstrafiken har i stora delar nått sitt kapacitetstak
under högtrafik, och det är svårt att öka antalet avgångar med hänvisning till
utrymmet i städerna. Den befintliga järnvägen mellan Borås och Göteborg, Kust till
kust-banan, är i dag inte ett attraktivt alternativ till bil och buss.
I en stad med växande näringsliv är godstransporter ett viktigt inslag. I Borås finns
spetskompetens inom textil, logistik och handel vilket kräver bra logistik. Godstrafiken
förutspås öka i takt med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis att påverka
Borås när gods ska passera staden. För godstrafik på järnväg och väg är den
långsiktiga inriktningen att godset ska passera utanför staden för att minska de
negativa effekterna av bullerstörningar och säkerhet och främja en attraktiv
stadskärna.
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2 Översiktsplan 2017
Inför arbetet med en ny Översiktsplan har intern dialog genomförts för att ta fram
önskemål på hur en ny översiktsplan bör utformas. Målen med planförslaget, i enlighet
med framförda önskemål, är att:





Principerna får inte bli så generella att de inte ger stöd, styrning och inblick i
kommunens utvecklingsambitioner.
En tydlig och väl förankrad översiktsplan, vilket minskar risken för
överklaganden. Koppling ska finnas till energi- och klimatstrategi och miljömål.
Ha en tydlig koppling till markanvändningen och ge förutsättningar för
kommande detaljplanering.
Planförslagets strategier håller sig till en allmän nivå och varken styr
planeringen eller ger stödjande riktlinjer men fungerar som långsiktiga mål.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas
som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Samhället ställs inför krav på en
snabbare omställning än hittills och ett behov av högre grad av helhetstänkande.
Översiktsplanen blir ett viktigt verktyg för att skapa denna helhetssyn och en
möjlighet att ta strategiska beslut som underlättar i den kommande planeringen.
Mot bakgrund i kommunens vision och mål, samt det som framkommit i dialog med
boråsarna, pekar översiktsplanen ut fem målområden som ska stå i fokus i
planeringen. Målområdena är:
En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell koppling
Planförslagets intentioner är att Borås ska utvecklas till en levande och långsiktigt
hållbar stad där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer samspelar. Den
översiktliga kommunala planeringen ska främja och skapa en positiv social utveckling
med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser. Fler invånare i
Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med anknytning i
första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. För att växa
ekonomiskt hållbart behöver en avvägning för olika intressen i markanvändningen
göras för största möjliga samhällsnytta. Genom att så långt som det är möjligt ta
tillvara på befintliga resurser och utnyttja dem effektivt kan staden växa ekonomiskt
hållbart.
Utifrån mål, visioner och målområden har man sedan tagit fram övergripande
strategier och planeringsprinciper som ska vägleda den översiktliga planeringen i
Borås stad.
De övergripande strategierna är:
-

Femkärnighet. Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och
de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
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-

Styrkan kommer inifrån. Bebyggelsen växer genom förtätning,
komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt.

-

Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncentreras utmed stråk
och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg.

-

Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt
av både människor och funktioner.

-

Mer mötesplatser och målpunkter. Fler attraktiva offentliga mötesplatser
utvecklas i alla orter och stadsdelar.

-

Grönt och blått runtom. Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar
och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen inom tätorterna.

-

Bygg för mer buss, cykel och gång. Ny bebyggelse prioriteras där
kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och robustare nät
som fler kan använda i vardagen.

-

Viskan och textilen synliggörs i staden. Borås vänder ansiktet mot Viskan
och lyfter fram den textila identiteten när staden växer.

-

Regional utblick. Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra
Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och
sjukhus.

Planförslaget omfattar också planeringsprinciper inom följande områden:
-

Bostadsbyggande och boendemiljöer

-

Gröna och blå strukturer

-

Trafik. Transporter och mobilitet

-

Sociala och hälsosamma livsmiljöer

-

Näringsliv, arbetsplatser och handel

-

Tillgång till samhällsservice

-

Bebyggelse utanför tätort

-

Stadsbyggnad och arkitektur

Översiktsplanen anger att om avsteg görs från principerna i detaljplaner bör detta
motiveras inför beslut. Intressen och områden av särskilt värde eller där särskild
hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, redovisas i kapitlet
Hänsyn i Översiktsplanen.
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Figur 1 Ur ÖP 2017: Övergripande strukturbild för bebyggelseutveckling. Önskvärd
ortstruktur med fem starka kärnor som binds samman med effektiva
kollektivtrafikstråk.

Kommunikationer
Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling från
övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Borås växer och fler och fler
behöver förflytta sig. Götalandsbanan kommer att påverka både stadens utveckling
och boråsarnas resande.
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2.2.1 Trafik
I en stad som växer finns all anledning att ha en plan kring hur transportsystemet ska
utvecklas. Med fler människor kommer också fler transporter. I en stad som vill
utvecklas till en levande och nära stad är det viktigt att transportinfrastrukturen inte
tar för stor plats. Att utveckla en ytsnål transportinfrastruktur blir en nyckel till att
kunna nå flera av de mål kommunen satt upp. Att ge plats för grönytor, möten,
människor skapar en levande stad. Stora asfaltsytor som ibland står tomma och ibland
fyllda av parkerade bilar kan skapa barriärer och avstånd i den växande staden.
Samtidigt är bilen och dess infrastruktur något som skapat de strukturer vi ser i Borås
idag. Den omställning som Borås stad står inför kommer att ta tid och för delar av
kommunen kommer bilen fortsatt att vara ett attraktivt transportsätt. Med
teknikutveckling blir fordonen också mindre miljöstörande och ger upphov till färre
utsläpp och mindre buller. Och i delar av kommunen, mer glesbefolkade områden,
kommer bilen fortsatt vara det mest attraktiva sättet att transportera sig. Inne i den
förtätade staden kommer det krävas att både gång, cykel och kollektivtrafik tar en
större andel av transportrörelserna ifall Borås ska nå målen i översiktsplanen.

Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum. Övriga större målpunkter är
t.ex. Resecentrum, Högskolan, Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området
samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared.1
Borås stad har tagit fram tal för befolkning och sysselsatta för år 2022, 2029 samt
2040 som underlag för stadens planering. Talen utgår från dagens tillväxt samt
bedömningar som gjorts för den framtida utvecklingen av bostadsbyggandet. Till år
2040 antas invånarantalet ha ökat med 39 % från år 2014. Antalet sysselsatta antas
under samma period ha ökat med 35 %.2 Utmaningen blir att trots ökad befolkning
inte öka antalet bilresor. Detta genom att göra kollektiva transportsätt och gång och
cykel mer attraktiva.

2.2.2 Götalandsbanan
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg Göteborg-Borås och
vidare österut mot Jönköping och Stockholm är tillsammans med ett centralt placerat
stationsläge i Borås avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens vision.
Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås
med Göteborg och Jönköping.
Trafikverket utreder i nuläget lokaliseringen av järnvägen genom Borås. Utredningen
har pekat ut åtta korridorer genom kommunen. Kommunen förordar ett centralt
stationsläge.
Att Götalandsbanan kommer till och får ett centralt stationsläge är en avgörande
faktor för att uppnå många av de mål och den vision kommunen satt upp.
Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station
med underjordisk spårdragning under staden, utan betydande fysiska ingrepp i
stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. Ambitionen är att översiktsplanens
huvuddrag ska fungera och gälla oavsett Götalandsbanan dragning genom kommunen.

1
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När beslut om korridor finns, kommer fördjupade studier att behöva genomföras, både
av kommunen och av Trafikverket.

Huvudaspekter för bedömning av planförslaget
För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal nyckelområden, eller
aspekter, som översiktsplanen styr mot, identifierats inom ramen för denna rapport.
Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för att fler människor kommer att
bo och verka i Borås. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen av
befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna utveckling.
Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta
följande nyckelområden/ aspekter:
-

Hållbart resande. Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett
hållbart resande.

-

Stärka koppling. Stärka koppling mot omkringliggande regioner, inom
Sjuhäradsbygden, mot Göteborg, och på sikt mot Jönköping. Götalandsbanan
är ett viktigt verktyg och en förutsättning.

-

Grönstruktur. Planera för en sammanhängande grönstruktur. Bibehålla och
stärka invånarnas närkontakt med grönområden samtidigt som bebyggelsen i
Borås och i serviceorterna förtätas.

-

Överbrygga barriärer och trygghet. Gynna en god boende- och livsmiljö
och ett enkelt vardagsliv genom att minska den fysiska segregationen i
stadsmiljön, planera för mötesplatser och förbättra kommunikationer mellan
olika stadsdelar.

-

Bostäder och lokaler. Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt
utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.

-

Kulturarv. Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan.

Denna rapport kommer att bedöma de ekologiska, ekonomiska och sociala
konsekvenserna av dessa aspekter, under respektive avsnitt nedan.

Riksintressen och skyddade områden
Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän
synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset
oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade
områdets gränser. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose
riksintressena.
Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och
friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Områden utpekade som riksintresse för naturvård i Borås Stad är, se figur nedan:
-

Uttermossen (berör även Marks kommun)
Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och Ulricehamns
kommuner)
Gingri
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-

Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bollebygds kommun)
Rölle-Säggryd Skephult och
Abborrås (berör även Marks kommun)
Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

Områden som angetts som riksintresse för kulturmiljövård är, se figur nedan:
-

Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner)
Fristad-Gingri
Rydboholm

Riksintresse för friluftsliv i Borås Stad är Yttre Åsunden-Torpasjön, se figur nedan. Två
nya riksintressen för friluftsliv har beslutats. Avgränsningarna har beslutats i samråd
mellan Borås Stad och Länsstyrelsen. Dessa är: Rya åsar och Mölarp-Krökling.
Översiktsplanen föreslår inga förändringar som står i konflikt med dessa nya
riksintressen.

Figur 2 Karta över större delen av Borås Stad, med markerade riksintressen för naturvård,
friluftsliv, kulturmiljövård och kommunikation. Staden Borås och serviceorterna Dalsjöfors,
Sandared och Viskafors berörs inte av riksintressen för, naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård.
I Fristad finns riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård.3 © Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001

Riksintressen för kommunikation
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken att
riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningen, därmed ska funktionen hos transportsystemet
säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte negativt påverka varken nuvarande
eller framtida nyttjande av kommunikationsanläggningen.
I Borås Stad är väg 27, 40, 41 och 42 riksintresse enligt Trafikverket, se figur nedan.
Samtliga befintliga järnvägar i Borås stad är av riksintresse, se figur nedan. Nuvarande
3
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järnvägar med sträckning genom kommunen är Viskadalsbanan, Kust till kustbanan
och Älvsborgsbanan. Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åtgärder som
ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut om slutlig lokalisering saknas.
Tidshorisonten för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även det
externa markanspråket svårt att precisera. Trafikverkets utgångspunkt är att det i
utredningsområdet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet
som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta
tidiga skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering
i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas av
höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och kommunen är
därför stort. Trafikverkets utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt
samhällsutveckling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av
höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. Dialog pågår för
närvarande mellan statliga myndigheter kring hur riksintressefrågan kring
Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är beslutad.

Figur 3 Riksintressen för kommunikation i Borås; framtida och befintlig järnvägssträckning,
planerad och befintlig vägsträckning. Riksintressena för kommunikation som rör befintlig väg och
järnväg berör staden Borås, Fristad, Sandared och Viskafors. Riksintresseområdet för framtida
järnväg berör i nuläget staden Borås och serviceorten Dalsjöfors.4 © Lantmäteriet Medgivande
R50103251_140001

Skyddad natur
I Borås stad finns 62 områden som har skydd i miljöbalken, i form av naturreservat,
djur- och växtskyddsområde, Natura 2000-områden, skogigt biotopskyddsområde och
vattenskyddsområde. De områden som har status som Natura 2000 enligt EU:s artoch habitatsdirektiv är Rölle, Backa, Tattarströmmarna, Abborrås, Tranhult och Mölarp
och Kröklings hage, se figur nedan.5

4
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Figur 4 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med svart
ring i figuren.6 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001

Bedömning i Översiktsplanen
Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder
ska tillåtas som påverkar riksintressenas motiv negativt. De flesta riksintressen inom
Borås Stad har gällt under lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som påverkar dessa negativt.
Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena för naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer som beslutats av statliga myndigheter.
Kommunen delar Trafikverkets intention att gemensamt undvika situationer som
väsentligt kan försvåra utbygganden av höghastighetsjärnvägen. Götalandsbanan är
en avgörande samhällsbyggnadsfråga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning
omfattande och täcker stora delar av de områden där kommunen vill se
bebyggelseutveckling. Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsätter så att
riksintresset kan preciseras och minska i omfattning. Borås välkomnar också
förtydliganden från myndigheterna gällande hur riksintressena för järnvägen ska
hanteras. Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är viktig för att
möjliggöra både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt god stadsutveckling i
Borås.

Vision och mål
Borås har en vision7 – ”Borås 2025”- som antagits av Kommunfullmäktige och tagits
fram i dialog med invånarna. Visionen kan sammanfattas:
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

6
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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.
Visionen för Borås 2025 pekar ut följande strategiska målområden
1.

Människor möts i Borås.

2.

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.

3.

Företagandet växer genom samverkan.

4.

Stadskärnan är livskraftig.

5.

Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande.

6.

Vi har goda resvanor och attraktiva kommunikationer.

7.

Vi värnar ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Andra lokala mål- och styrdokument med koppling till översiktsplanen är:
-

Borås Stads
Borås Stads
Borås Stads
Program för

miljömål
Energi- och klimatstrategi
grönområdesplan
ett integrerat samhälle

3 Alternativ till planförslaget
Alternativ planering
Planförslaget förordar en förtätning och ett stråktänkande med koncentrerad
bebyggelse och infrastruktur i anslutning till staden Borås och serviceorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.
En alternativ planering till planförslaget är att istället för att styra mot förtätning,
planera för en geografisk utbredning av staden Borås, och ta i anspråk ny mark för
bebyggelse och infrastruktur.
Konsekvenserna av en alternativ planering blir generellt att investeringsbehovet för
kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, etc., samt kommunal service riskerar att
öka. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara transportsätt kraftigt, då
boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat bilberoende.
Samtidigt kan störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, t.ex. i form av
buller eller dålig luftkvalitet minska. Socialt sett riskerar en alternativ planering att
bygga in fysiska barriärer i form av avstånd eller trafikerade vägar och öka
segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt.
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Nollalternativ
Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras
med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen
2006, fortsätter att gälla.
Den tidigare översiktsplanen bygger på de utmaningar, prognoser och den
omvärldsanalys som var aktuell 2005-2006. Exempelvis visade prognoser på en liten
befolkningsökning och för nya bostäder konstaterades att: ”tillskottet av nya bostäder
kommer vara marginellt”. Översiktsplan-06 styr inte mot förtätning.
För nollalternativet gäller:
-

Förordar perifert belägen bebyggelse med närhet till naturen, mindre
störningar och högre grad av trafiksäkerhet.
Produktion/industri väntas successivt försvinna.
Ökad handel och logistikaktivitet

Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaningar
som väntar och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som en
tillväxt ger. Kommunen riskerar att gå miste om helhetssynen och få en mer
komplicerad fortsatt planprocess.

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. Samtidigt kan en åtgärd vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara
hållbar ur ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma
långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Den sociala hållbarheten handlar om att planera och bygga städer med människan i
fokus. Social hållbarhet är en långsiktig process och inte ett statiskt tillstånd, därför
krävs ett robust samhälle som kan hantera de utmaningar som dyker upp. En kraftig
befolkningsökning, en åldrande befolkning, förändringar på arbetsmarknaden eller nya
behov av vård och service är några exempel på sociala utmaningar som en kommun
måste vara beredd att hantera. Social hållbarhet handlar även om
generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. Långsiktig
planering ska ha med sig dagens situation, framtidens och vägen dit. Stadsmiljön ska
främja en god livsmiljö på lika villkor och fördela resurserna dit de bäst behövs.
Ambitionerna i översiktsplanen är höga med fokus på att skapa en positiv social
utveckling med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser.
Den ekonomiska hållbarheten handlar om strategisk resursfördelning för att använda
ekonomiska medel på ett sätt som gynnar ett hållbart samhälle. Goda investeringar
ger långsiktiga resultat och hushållar med offentliga och privata resurser. Att investera
i folkhälsofrämjande åtgärder ger avkastning på lång sikt med exempelvis lägre
sjukfrånvaro och minskade ohälsotal. Att investera i förskolan ger effekter på barns
skolprestationer genom hela grundskolan. En förtätning som hushållar med de
kommunala resurserna ger möjlighet att satsa på kommunal service även i delar av
kommunen som är mer perifera. Ekonomisk hållbarhet innebär även att
markanvändningen bidrar till positiv ekonomisk utveckling för kommunens företagare
och näringsliv, något som ger jobb i en attraktiv arbetsmarknadsregion. Satsningar på
infrastruktur ska ge god samhällsekonomisk avkastning och stärka orternas
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utveckling. Ekonomisk tillväxt är en möjlighet som ger möjlighet att genomföra
strukturförändring i samhällsplaneringen.
De huvudsakliga sociala aspekterna av översiktsplanen bedöms vara Bostadsbyggande
och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och
handel, Tillgång till samhällsservice samt Identitet och kultur.
I översiktsplanen fastställs att kommunen ska jobba strategiskt med att skapa en god
livsmiljö för alla invånare.

Bostadsbyggande och boendemiljöer
Förutsättningar
Borås växer och målet om 30 000 fler boråsare till 2035 är en viktig utgångspunkt för
denna översiktsplan. Det betyder att till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder
byggas. Den största delen av dessa förväntas tillkomma i staden Borås, samt en stor
del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning
för den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa
fem kärnor.
En planeringsprincip i översiktsplanen är att ”Planeringen av bostäder ska bidra till en
komplettering, med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer inom
respektive område.”
Ser man kommunövergripande så finns det en stor variation av bostäder och
upplåtelseformer idag. Däremot är många områden homogena där alla hus är byggda
samtidigt och i liknande form. Majoriteten av bostäderna i kommunen är
flerbostadshus (57 %) och av dessa är en majoritet hyresrätter (46 %). Flest
lägenheter och flerbostadshus totalt finns i Centrum och flest småhus finns i
Dalsjöfors. Högst andel hyresrätter finns i Centrum, högst andel bostadsrätter finns i
Sjöbo och högst andel äganderätter finns i Dalsjöfors.8
Borås har en fördelaktig position på marknaden om man ser till Svensk
Fastighetsförmedlings trendrapport 2016. Nästan två tredjedelar av alla tillfrågade i
undersökningen drömmer om ett boende en bit från staden med närhet till natur och
grönområden. Samtidigt vill svenskarna också ha närhet till vatten och bra
kommunikationer.
Konsekvenser
I översiktsplanens förslag till markanvändning i respektive ort framkommer inte någon
analys över nuläget och vilken typ av bostadsbebyggelse som behöver kompletteras
med för att få en blandning. Ser man till 2015 års handlingsplan för bostadsbyggande
kan man se att en stor majoritet av planerad bostadsbebyggelse är i flerbostadshus,
framförallt i Centrum. Om det är en fortgående trend så finns risken att Borås inte
bebyggs med varierande bostadstyper utan istället förstärker rådande situation. Därför
är det viktigt att dessa flerbostadshus innehåller en variation på lägenhetsstorlek,
upplåtelseform, pris och utformning.
Ett ensidigt bostadsbyggande riskerar att utesluta grupper som efterfrågar andra
boendeformer.
Ambitionen i översiktsplanen att jobba strategiskt mot en ökad blandning ger positiva
sociala effekter av mer heterogena bostadsområden med större valmöjlighet.

8
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Att bostadsbyggandet ökar i kommunens fem kärnor kan leda till att även
serviceorterna stärks och Borås Stad blir attraktivt för många olika målgrupper.
Att stärka Borås stadskärna med fler bostäder, handel och service skapar en dynamisk
kärna som bidrar till hela kommunen. Att ha ett bra centralt utbud kan locka besökare,
investeringar och etableringar.
Översiktsplanen behandlar inte renoveringar av befintligt bestånd. Eftersom flera
områden består av bostäder byggda i samma period så uppstår renoveringsbehovet
samtidigt. För att inte höja hyror för mycket eller låta bostäder stå med dålig standard
krävs en plan för en hållbar renovering av det befintliga beståndet.
En tydlig viljeriktning för framtida bostadsbyggande kan stimulera marknaden att
investera i Borås. Tydlighet med vilka kriterier som kommunen kommer kräva av
byggbranschen leder ofta till ökad investeringsvilja då förutsättningarna blir
hanterbara.
Åtgärdsförslag
Det finns i dagsläget blandning i det totala bostadsbeståndet om man ser till hela
kommunen. Framtida planering bör eftersträva att upprätthålla en balanserad
blandning för att bibehålla detta, och samtidigt verka för att undvika segregerade
delområden. En analys över brist, behov, utbud och efterfrågan i respektive ort bör
göras och styra planeringen mot den variation och blandning som översiktsplanen
förespråkar.
Att använda markanvisning som ett verktyg och ställa krav på typ av bebyggelse så
att bostäderna möter efterfrågan och skapar ett blandat utbud.
Att prioritera detaljplaner som bidrar till ökad blandning och variation i de olika
områdena.
Våga testa nya bostadslösningar så som stadsvillor, radhuskoncept inkorporerat i
flerbostadshus eller upplåtelseformer som är nya för kommunen (eventuellt kooperativ
hyresrätt).
Eftersom planförslaget skriver att konsekvenser av planerade åtgärder ska bedömas
utifrån olika gruppers perspektiv föreslås upprättande av en rutin på att göra sociala
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i planärenden.
En översiktsplan hanterar inte detaljfrågor om bostadsmiljöer, men framtida
kommunalt detaljplanearbete kan behöva hantera gårdsmiljöer och offentliga rum på
kvartersmark och allmän platsmark. Krav bör finnas i detaljplaner för bostäder på
privata och halvprivata platser med god utformning. Detta kan hanteras exempelvis
genom kvartersutformning, planterbara bjälklag, gott mikroklimat och uppföljning på
gårdsmiljöns gestaltning.

Sociala och hälsosamma livsmiljöer
Förutsättningar
I översiktsplanen beskrivs att kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt.
Det ses som en styrka i meningen att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men
det är samtidigt en utmaning att människor lever uppdelat utifrån socioekonomisk
bakgrund. Genom att separerade stadsdelar och tätorter byggs ihop kan mångfald och
trygghet främjas. Vidare beskriver översiktsplanen att livsmiljöer ska vara
hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Människor ska kunna mötas på
offentliga platser, både i sitt närområde och på stadens gator och torg. Barns och
ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i all planering.
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I Borås finns en stor andel ensamhushåll, 46 %. Ensamhushåll utan barn är det
vanligaste. Centrums kommundel är det område som har högst andel ensamhushåll
utan barn. Stadsdel Norrby är det område med flest hushåll med 5 personer eller fler
(18 % är 5 personer eller fler jämfört med stadskärnan som har 1 %).9 Det innebär att
det ser olika ut i kommunen i hur man bor och därmed också behoven i den lokala
livsmiljön.
Konsekvenser
Översiktsplanens strategiska inriktning att förtäta genom att blanda olika
bostadsformer kan innebära att den demografiska situationen förändras. Exempelvis
att det flyttar in barnfamiljer i ett område som primärt befolkats av äldre eller att
singelhushåll får storhushåll som grannar. Det gör att livsmiljön förändras och nya
möten kan uppstå.
Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att
man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda
miljön.
Att fysiska barriärer byggs bort är positivt för att människor ska kunna röra sig mellan
områden, men sociala och kulturella aktiviteter eller institutioner krävs för att locka
människor att ta sig till nya platser.
Hälsosamma vanor etableras redan i tidig ålder och fokus på barn och ungas
möjligheter att gå och cykla i vardagen kan ge långsiktiga hälsoeffekter.
Översiktsplanen nämner att mötesplatser ska finnas på allmänna ytor. Det är även
viktigt att inkludera inomhusverksamheter så som öppna förskolan, bibliotek,
föreningslokaler, mötesplatser för äldre eller daglig verksamhet.
En planeringsprincip är att trygghet och säkerhet ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på otrygga platser genom väl
genomtänkt gestaltning.
Åtgärdsförslag
Temporära evenemang eller nya sociala arenor kan fungera som dragare för att få
människor att röra sig mellan områden.
Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att
man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda
miljön. I mindre orter kan gärna lokalsamhället involveras i utformningen av det
offentliga rummet. Goda erfarenheter finns från andra svenska kommuner där
ungdomar planerat en yta, något som visat sig vara både resurseffektivt och
uppskattat.
Det är ett ständigt pågående arbete att upprätthålla och skapa en trygg miljö för alla,
och åtgärder som belysning, tillgänglighetsanpassning eller närvaro av
trygghetsskapande aktörer behöver utvärderas löpande.

Näringsliv, arbetsplatser och handel
Förutsättningar
Översiktsplanens intention är att i Borås ska företag ha goda villkor att verka och
utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit.
Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av kommunen,
företrädesvis i Borås, men även i serviceorterna. Storskaliga, störande och
transportintensiva verksamheter ska lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för
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att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden. De
större handelsområdena ska fortsätta att utvecklas som handelsområden men ingår
även som en del i utvecklingen av den blandade staden. Bostäder kan med fördel
integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd som
tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Därför föreslås inga nya externa
handelsområden. Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska ges utrymme
att växa inom staden.
Borås tradition som textilt centrum lever kvar och har stor betydelse för
näringslivsstrukturen. I Borås jobbar en majoritet inom vård (19 %), handel (17 %)
och företagstjänster (13 %).10
De två kvinnodominerade branscherna är utbildning samt vård och omsorg. Enligt
Borås program för jämställdhet ska kommunen jobba aktivt för att bli en jämställd
arbetsgivare.11
Borås utgör en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt
Sjuhäradskommunerna. 13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar
från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan
Borås och Göteborg med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna.
Konsekvenser
Olika branscher och verksamheter har olika incitament att etablera sig i en kommun,
men alla behöver personal som kan bo nära eller pendla till sin arbetsplats. Att skapa
en attraktiv stadsmiljö med god tillgång till bostäder gynnar företag som ska rekrytera
personal.
Att ge utrymme för utbildning och högskola gynnar det lokala näringslivet och lockar
unga människor till staden. Kan studenterna dessutom få en god bostad och ett jobb i
Borås så har kommunen utökat sin befolkning med viktiga resurser.
Externa handelsområden riskerar att konkurrera ut centrumnära handel och därmed
motverka en attraktiv stadskärna. Därmed är det fördelaktigt att inte etablera nya
externhandelsområden. De befintliga handelsområdena kan utvecklas till
stadsdelscentrum med stor räckvidd ifall de kompletteras med bostäder och andra
funktioner.
Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning
för att stimulera arbetsmarknaden. Att hållplatslägen och stationer ligger väl
integrerade i den bebyggda miljön blir viktigt för att människor ska välja att resa
kollektivt. Ju fler som reser kollektivt, går eller cyklar desto mer kapacitet frigörs för
näringslivets transporter och flöden.
Om pendlingen till och från Göteborg försvåras i och med stora förändringar i
busslinjes dragning (så som olika bygg- och infrastrukturprojekt) kan det påverka
Borås.
Åtgärdsförslag
Eftersom Borås har en strategi att jobba med jämställt arbetsliv och vårdsektorn är en
av de största arbetsgivarna för kvinnor, kan översiktsplanen kompletteras med en
strategi för jämställd näringslivsutveckling. Södra Älvsborgs sjukhus är en viktig resurs
i kommunen men lyfts inte i översiktsplanen.
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Tillgång till samhällsservice
Förutsättningar
Översiktsplanens strategi innebär att skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare där
staden erbjuder service inom rimligt avstånd. Offentlig service bör samlokaliseras med
kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt
vid noder och stadsdelstorg. Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service i kollektivtrafiknära lägen till
mindre orter och landsbygd i omlandet. Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till
skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Mark för offentlig service ska
reserveras tidigt i planeringsprocessen för att säkerhetsställa goda lägen och att
behoven för olika typer av verksamheter tillgodoses.
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det
ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir
äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala delar. Ofta saknas
sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.
Borås har en fördelaktig demografisk struktur med en jämn befolkningspyramid och
alltså en jämn fördelning mellan åldersgrupper. Det innebär att den skattebetalande
yrkesverksamma befolkningen kan väga upp för den mer servicekrävande yngre och
äldre befolkningen.12
Konsekvenser
Borås har flera bostadsområden som är homogena i sin utformning och demografi. Det
kan innebära en risk för skolsegregation där barnen går i relativt homogena klasser.
En blandning i bostadsutbud kan även innebära större heterogenitet i lokala
skolklasser.
Att erbjuda lokal service i hela kommunen kan skapa en trygghet för brukaren som
exempelvis får skola, äldrevård eller daglig verksamhet i sitt närområde.
Samhällsservice bör vara nåbar med kollektivtrafik, gång och cykelstråk för att
underlätta för exempelvis äldre som inte kör bil, samt i övrigt ge förutsättningar för
jämlik tillgång till samhällsservice (se avsnitt 6 Miljökvalitetsmål, där även
Jämställdhetsmål beskrivs). Att stärka länkarna mellan landsbygd och serviceort kan
bidra till en underlättad vardag för äldre och vårdtagare. Detta kommer behöva vägas
mot tidsvinster och effektivitet i kollektivtrafiksystemet – ju färre hållplatser i rakare
stråk desto effektivare är resan men man missar också uppsamlingsområden om
hållplatser dras in.
Att barn kan röra sig utan vuxens sällskap underlättar för vardagslivet, barns frihet
och kan motverka farliga trafiksituationer genom att föräldrar kör mindre bil i
skolområden.
De ekonomiska vinster som kommunen kan göra genom att slå ihop serviceenheter
eller flytta på verksamheter bör alltid ställas mot de sociala konsekvenser som uppstår
av exempelvis längre resväg, förändrat serviceutbud eller otrygghet.
Åtgärdsförslag
Kommunen kan med fördel utreda och diskutera krav på utformning av skolmiljö. Det
finns nationella riktlinjer kring ytmått för grundskola, både inne och ute, i relation till
elevantal. Det finns även lagkrav genom skollagen på pedagogiska kvaliteter i
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skolmiljö. Att satsa på en god skolmiljö gynnar folkhälsan, skolresultaten och skapar
en attraktiv livsmiljö.
Kommunen kan studera alternativ för samutnyttjande av servicelokaler.
Studera behovet av samhällsservice förutom vård och skola – finns det behov av
sociala arenor för daglig verksamhet, träffpunkter för äldre eller öppna förskolor?

Identitet och kultur
Förutsättningar
Översiktsplanen beskriver hur Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som
textilstad, men att arvet också lever i den fysiska miljön. Byggnader och platser från
textilindustrins tid har stor potential att bli en del av morgondagens stad, och
översiktsplanen vill lyfta fram den textila identiteten när framtidens bostads- och
arbetsplatsmiljöer byggs. Det kräver respekt för det gamla och nya idéer.
Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en positiv social utveckling, med
hälsosamma miljöer, närhet till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För
Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och
goda levnadsförhållanden för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap,
trygghet, hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara.
I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas
genom fler rörelser mellan stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva
mötesplatser. Att människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och
livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och tolerans. Översiktsplanen strävar
efter en byggd miljö som inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten.
Konsekvenser
När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed identiteten. Ny bebyggelse har
potential att samspela med det gamla och lyfta en stads identitet, men det kräver en
stor omsorg gällande gestaltning. Då byggbranschen blir mer och mer standardiserad
riskerar nyproduktion att sakna lokal identitet eller uttryck.
Att Borås har en tydlig textilindustriell historia bör värnas utan att tappa andra
aspekter av Borås identitet. Landsbygdens kvaliteter, kulturlivets utbud eller historiska
monument med mera bör också inkluderas i den fysiska planeringen.
Att främja en positiv social utveckling innebär även att stötta de rörelser och
institutioner som bidrar till detta. En översyn av kommunens bidrag till ideella
näringar, ungdomsverksamhet eller kulturyttringar med mera bör följa detta mål.
När en stad står inför en stor förändring och utveckling krävs förankring i
lokalsamhället och att boråsarna är med i formandet av den nya identiteten. Annars
riskerar det att uppstå sprickor mellan det nya och det gamla.
Översiktsplanen beskriver att kulturutbudet ska säkerställas och utvecklas, något som
är viktigt att göra tillsammans med lokala aktörer och influenser. Se även avsnitt 5.8
Kulturmiljö.
Åtgärdsförslag
Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar till att uppnå visionen
och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna identiteten. Dessa krav
används sedan i markanvisningar, planhandläggning och bygglov.
Att Borås tillåts fortsätta forma sin kollektiva identitet genom invånarnas egna initiativ.
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Att utveckla landsbygden på sina villkor och lyfta de aspekter som invånarna själva
värnar om.

Ekonomisk tillväxt
Förutsättningar
Forskning om tillväxt13,14 och attraktionskraft visar på flera viktiga generella faktorer
för ekonomisk tillväxt i en region:
-

-

Flerkärnighet, både regional och kommunal flerkärnighet. Att det finns
variation i utbud av platser för boende och vistelse
Forskning och utveckling, samarbete mellan näringsliv och
högskola/universitet och förutsättningar för entreprenörskap och
teknikutveckling
Infrastruktur dels i form av vägar och järnväg för en regional arbetsmarknad,
men även digital infrastruktur och grundläggande kommunal service
Attraktionskraft, trivsel och trygghet för invånare och företag
Mångfald i idéer och människor, utbud av varor samt tjänster

Konsekvenser
Planförslaget stödjer de faktorer som generellt bedöms gynna regional ekonomisk
tillväxt. Översiktsplanen utgår från nuläget i kommunen med en förväntad tillväxt i
befolkning och ekonomi, och styr därmed utifrån prognoser om ökat behov av
transporter, bostadsbyggande och verksamhetslokaler.
En struktur med förtätning i anslutning till Borås stad och serviceorterna, samt längs
utpekade stråk minskar behovet av nyinvesteringar i kommunal infrastruktur, jämfört
med nollalternativet. Om ny bebyggelse generellt uppförs spritt över kommunen
istället för koncentrerat till utpekade stråk, innebär det att kommunens kostnader för
investeringar i infrastruktur ökar mer.
Förtätning av bebyggelse och infrastruktur ger också möjlighet att koncentrera flöden
av människor till starka stråk som ger bättre handelslägen jämfört med om flöden
sprids ut över större geografisk yta.
Sammantaget bedöms planförslaget ge större förutsättningar att tillvarata och stärka
ekonomisk tillväxt jämfört med nollalternativet. Den tidigare översiktsplanen hade en
annan utgångspunkt och utgick från andra prognoser om tillväxt.

5 Miljökonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
För att åstadkomma långsiktig ekologisk hållbarhet är det till exempel helt nödvändigt
att bygga på människors beteende och sociala samspel, det måste också finnas
ekonomiska resurser och ekonomisk bärkraftighet som stödjer miljöförbättrande
åtgärder.
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Den ekologiska dimensionen handlar om påverkan på naturen och dess ekosystem,
markanvändning och konsekvenserna för att bibehålla den stabilitet och balans som
våra samhällen är beroende av. I detta avsnitt beskrivs planförslagets påverkan direkt
och indirekt.

Hushållning med naturresurser
Förutsättningar15
Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, råvaror som
förutsättningar för resurseffektiv livsstil i planförslaget. Användning av naturresurser
ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror i form av
exempelvis berg/naturgrus, metaller och oljebaserade råvaror eller förnyelsebara
råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som icke
förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt ofta
utsläpp till luft och vatten. Med resurseffektiv livsstil menas exempelvis möjlighet till
effektiva och miljöanpassade transportsätt. Relevanta aspekter av hushållning av
naturresurser i planen bedöms vara:
-

Utvinning av berg och naturgrus
Förutsättningar för energiförsörjning
Vattenförsörjning
Användning av mark för bebyggelse och infrastruktur
Förutsättningar för hållbara transportsystem

Den viktigaste aspekten av naturresursanvändning i Sverige och i världen idag är
användning och utsläpp av fossila växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är ett av de
stora hoten mot samhället och en av vår generations största utmaningar med risk för
genomgripande påverkan på klimatsystemen och därmed förutsättningarna för
samhället. En påverkan som vi redan idag ser effekter av med förändrat klimat och
smältande polarisar. Möjligheten att vända den här utvecklingen med ökade utsläpp av
växthusgaser kräver omfattande åtgärder väldigt snabbt.
En av de viktigaste växthusgaserna är den koldioxid som bildas vid förbränning av
fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Av dessa utsläpp står transporter för en
betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera
för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
Utvinning
Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus. Med naturgrus avses naturligt
sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten
och block16.
Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast om det inte är möjligt att
ersätta med bergkross.
Energiförsörjning
Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme,
fjärrkyla och el med förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att
samordnas i en ny anläggning på Sobacken då även reningsverket flyttas hit och en ny
fjärrvärmeanläggning byggs. Sobacken utvecklas för att på sikt utgöra ett samlat
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energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och på sikt
avloppsrening.
Vattenförsörjning
Öresjö är huvudvattentäkt i Borås och förser ca 87 000 personer i Borås med
kommunalt dricksvatten. Vattnet renas i Sjöbo vattenverk. Alla vattentäkter inom
Borås Stad som utnyttjas till produktion av allmänt dricksvatten, även
reservvattentäkten Ärtingen, har ett gällande skyddsområde. För de mindre täkterna
bedrivs ett arbete med att uppdatera skyddsföreskrifterna. Det finns fler möjliga
vattentäkter inom kommunens gränser än de som används för allmän försörjning.
Inom Borås Stad finns tolv identifierade potentiella dricksvattenresurser. Två av dem,
Öresjö och Ärtingen, används redan för den allmänna produktionen av dricksvatten
och omfattas av vattenskyddsområden. Samma sak gäller för Tolken, som ingår i
vattenskyddsområdet för Öresjö. De identifierade grundvattensresurserna är stora,
men kan inte ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har behov av.
Behovet av dricksvatten kommer sannolikt inte sjunka i framtiden och utvecklingen
mot stora produktionsanläggningar kommer förmodligen fortsätta. Se även avsnitt 5.3
Vattenmiljö.
Markanvändning för bebyggelse och infrastruktur
Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning.
Med utgångspunkten att Borås befolkningsutveckling fortsätter i samma takt, över en
20-årsperiod, förväntas folkmängden vara ca 140 000 år 2035 (30 000 fler än idag).
Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med
anknytning i första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. Till år
2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas i Borås, vilket innebär att mark
behöver tas i anspråk för ny bebyggelse.

Figur 5 Ur ÖP 2017, markanvändning gröna och blå strukturer.
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13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar från Borås till andra
kommuner. Idag sker mycket av pendlingen med bil och Borås är idag en relativt
bilburen stad. Att många persontransporter sker med bil är en utmaning för
framkomligheten i Borås. Samtidigt som kommunen växer kommer antalet fordon på
Borås vägar att öka. I kommunen går stora vägar genom staden Borås. Det skapar
god tillgänglighet och bidrar till den starka logistikbranschen. Det påverkar dock både
miljön och framkomligheten negativt och bidrar till en trafikdominerad stadsmiljö.
Kommunen står inför en utmaning avseende avvägning mellan trafikens behov av
markanvändning för infrastruktur i staden och behov av mark för bebyggelse och
grönytor.
Översiktsplanens planeringsprinciper föreskriver förtätning och satsning på
kollektivtrafik, gång och cykel.

Areella näringar
De areella näringarna har stor betydelse för naturvård, landskapsbild och ekonomi.
Områdena har förutom betydelse för jordbruksproduktion också natur- och
kulturvärden och kan ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker landskapsbild.
De jord- och skogsbruk som finns i kommunen är relativt små. Det är värdefullt att
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns för att möjliggöra en närodlad
livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet.
Översiktsplanens övergripande inriktning är att bebyggelse hålls inom tätort, vilket
minimerar ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark.
Konsekvenser
När befolkningen ökar i Borås ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på
markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya
bostäder och vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.
De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av markanvändningen innebär att
förutsättningarna för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar vid en förtätning i
lägen som är lokaliserade i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och cykelvägar,
kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, digitalisering etc. En utbyggnad av bostäder och
verksamhetslokaler i anslutning till kollektivtrafik ger goda förutsättningar för resande
med kollektivtrafik eller cykel.
Planförslaget bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak
förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur och inte ta i anspråk
jordbruksmark eller skogsmark i någon större utsträckning. Inriktningen är att staden
långsiktigt utvecklas mot en tätare bebyggelse. Detta ger också gynnsamma
förutsättningar för flera sociala konsekvenser avseende mötesplatser och handel.
Övervägande del av bebyggelseutvecklingen sker inom dagens tätortsgräns.
Inriktningen mot ökad kollektivtrafik minskar risken att lokaltrafik belastar riksväg 40
vilket ger ökad framkomlighet för riksvägen som också är riksintresse för
kommunikation.
Nollalternativet innebär en minskad styrning mot hållbara transportsätt vilket bedöms
innebära att utsläpp till luft och buller från biltrafiken ökar mer än i planförslaget.
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Detta innebär även att belastningen kan öka exempelvis på riksväg 40. Framtagna
prognoser visar på att föreslagen bebyggelsestruktur ger en minskning med ca 5 % av
transportarbetet år 2040 jämfört med nollalternativet, trots att beräkningen inte tar
hänsyn till förväntat ändrat resebeteende/transportval då fler invånare får tillgång till
tillgänglig kollektivtrafik och cykelnät.
Nollalternativet bedöms också innebära en minskad styrning mot bebyggelse i
anslutning till befintlig infrastruktur för service.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget stödja en resurseffektiv hantering av
naturresurser.
Åtgärdsförslag
För att tillgodose klimatmål och mobilitetsbehov behöver kollektiva färdmedel och
gång-och cykelbanor prioriteras i stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens
urbana stråk och till serviceorterna. Det är därför mycket viktigt att översiktsplanens
principer får genomslag i detaljplaneringen och kompletteras med andra styrmedel.
Exempelvis kan, för särskilt viktiga områden, sektorsövergripande arbete så som Grön
Transportplan prövas, där kommunen och övriga aktörer i området åtar sig att
genomföra hållbara mobilitetsåtgärder.
Götalandsbanans centrala stationsläge är en förutsättning för bedömningen och en
mycket positiv åtgärd.

Luftmiljö
Förutsättningar
Frisk luft fri från luftföroreningar innebär att miljö och människors hälsa inte påverkas
negativt. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden
hos människor, men även bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning,
försurning och klimatförändringar. Utsläppen kommer från transporter, förbränning,
uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från
andra länder.
Miljöförvaltningen i Borås mäter halterna av föroreningar i luften. Modelleringar av
utsläppens spridning och inventeringar av påverkan på lavar och skog utförs.
Dessutom mäts nedfallet av radioaktiva ämnen.17 Borås Stad deltar i
Luftvårdförbundet för västra Sveriges (Luft i Väst) arbete. Förbundet samordnar
mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning
av olika luftburna ämnen för 40 kommuner och många företag.18
Översiktsplanen innebär att fler människor kommer vistas på samma yta inom de
områden där staden förtätas, en förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer
trafik. Samtidigt ger förtätningen i sig förutsättningar för att biltrafiken generellt i
kommunen och i regionen minskas till fördel för fler transporter med kollektivtrafik och
cykel/gång.
Översiktsplanen samt utbyggnad av Götalandsbanan innebär också stärkt koppling
med omkringliggande regioner vilket ger förutsättningar för minskat bilresande.

17
18
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Partiklar
Sedan 2008 har Borås kontinuerliga mätningar av PM10. Mätningarna har visat att
halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och
dygnsmedelvärdet.19 Enligt miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 får
halten överstigas 35 gånger på ett år. År 2016 överskreds dygnsmedelvärdet
miljökvalitetsnormen för PM10 4 gånger fram till den 6 maj, se figur nedan.20 År 2015
överskreds dygnsmedelvärdet totalt 8 gånger.21

Figur 6 Resultat av luftmätningar vid Stadshuset på Kungsgatan (PM10).22

Kväveoxider (NO2 och NO)
Borås mätte fram till år 2015 kvävedioxid i centrala Borås på två ställen; i gaturum
och ovan tak (mätningarna har avbrutits på grund av ombyggnation). Enligt
precisering av miljömålet Frisk luft ska årsmedelvärdet på kvävedioxid inte överstiga
20 µg/m3. Enligt mätningarna i gaturummet låg årsmedelvärdet på 21 µg/m3 år 2015,
alltså något över miljömålet. År 2011 var årsmedelvärdet av kvävedioxid enligt
mätningarna 30 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 40 µg/m3 som
årsmedelvärde, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls enligt
mätningarna i gaturummet i Borås. Ovan tak är halterna generellt lägre än i
gaturummet och de understeg både miljömålet och miljökvalitetsnormen år 2014
(mätresultat för 2015 saknas).23 Kvävedioxidhalten har även mätts kampanjvis år
1991,1994, 2007 och 2012 i Borås. Mätningarna visar att halterna har varit konstanta
eller bara minskat marginellt och visar på samma tendens som för mätningar ovan tak
i Borås samt i andra kommuner i Sverige.24
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Övriga luftföroreningar
Svaveldioxid och bensoapyren (ett mått på Polyaromatiska kolväten, PAH) har
uppmätts till låga halter i Borås. Svaveldioxid mäts kontinuerligt och årsmedelvärdet
2015 var 0,7 μg/m3. Bensapyren mättes under 2009 genom analyser på PM10-filter
från tidigare års mätningar och halten var 0,00015 µg/ m3 i gaturumsmiljö.
Bensen (som används för att mäta Lättflyktiga organiska föreningar, VOC) uppmättes
år 2014 till 3,3 µg/m3 i Borås. Miljömålet om 1 µg Bensen/m3 överskreds då men
miljökvalitetsnormen om 5 µg Bensen/m3 uppfylldes. 25
Konsekvenser
Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att visas
på samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler
människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En
förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer trafik. I utsatta lägen kan förtätning
medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö. Det blir
därför viktigt att i den framtida planprocessen studera dessa faktorer närmare för att
undvika negativa konsekvenser.
Samtidigt är luftföroreningar till stor del regionala, och härrör till övervägande del från
utsläpp från förbränningsmotorer i biltrafik. Översiktsplanen styr mot hållbart resande
och minskade trafikflöden med minskade utsläpp av luftföroreningar regionalt sett.
Götalandsbanan innebär överflyttning av trafik från väg till järnväg inom regioner.
Detta innebär en minskning av luftföroreningar i Borås omgivning vilket även minskar
halterna i Borås.
Miljökvalitetsnormer bedöms klaras inom kommunen för samtliga luftföroreningar som
mäts i Borås. Miljömålet för kväveoxider tangerades 2015 och målet för VOC
överskreds 2014.
Översiktsplanen stödjer planering för en sammanhängande grönstruktur i Borås stad.
Som motvikt till förtätningen är det viktigt med planering av grönstruktur för att
bevara grönytornas ekosystemtjänster som exempelvis luftrening.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god luftmiljö.
Åtgärdsförslag
Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.
Reservera grönytor i lägen med höga halter luftföroreningar, utformning med särskild
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet.
Analys av mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta lägen.

Buller
Förutsättningar
Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god
livskvalitet. Idag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och
vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Temporärt och permanent
buller får inte överskrida de bullernivåer som finns för byggnation och trafik. Hänsyn
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ska även tas till Trafikverkets nya riktlinjer för vibrationer vid väg. Bullret från en
trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och
sammansättning. Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen
och bullrande transporter till och från industrierna.26
Under 2012 kartlade Borås Stad omgivningsbuller som orsakas av väg och järnväg.
Beräkningarna finns redovisade på kartor, se figurer nedan.
Kartorna visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2012, utomhus vid
fasad. Befintliga bullerskydd såsom bullervallar och bullerplank har tagits med i
beräkningarna medan eventuella enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är
med i beräkningarna. Det gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå
än den som visas i kartan. Inga bullerskydd utmed järnvägsspåren finns med i
beräkningarna.

Figur 7 Buller från vägtrafiken i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden
för ljudnivåer i området runt vägar i Borås. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA,
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74
dBA, mörkblått > 75 dBA.27

26
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Figur 8 Buller från järnvägen i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden
för ljudnivåer i området runt järnvägen. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA,
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74
dBA, mörkblått > 75 dBA.28

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) föreskriver att buller från spårtrafik och
vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
I 2012 års bullerkartläggning beräknades ca 40 procent av Borås Stads invånare vara
utsatta för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, då bullerkällorna är alla vägar och
järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55 dBA var ca 25 procent bullerstörda
vilket motsvarar 26 600 personer.
Under perioden 2013-2017 planeras åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i Borås Stad.29 Miljöförvaltningen ska bland annat inventera lokaler för
brukare som inte har möjlighet att välja var de vistas, t.ex. skolor och äldreboenden,
för att kunna prioritera åtgärder för lokalerna med de högsta ljudnivåerna. Även en
inventering av ljudnivåer kring utomhusplatser och kartläggning av tysta områden och
områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller ska genomföras.
Följande riktlinjer för buller finns i översiktsplanen:

28
29

-

Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid
eftersträvas vid ny exploatering.

-

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas.

-

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är
bullerpåverkade.

Borås Stad och lantmäteriet 2016
Borås Stad 2013 - Bullerrapport
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-

Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter,
parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

-

Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska antalet bullerutsatta
bostäder och människor. Bullersituationen behöver utredas och uppdateras
med en ny kartläggning.

-

Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för
vibrationer beaktas.

Konsekvenser
Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya
bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär
samtidigt förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från
vägtrafik totalt minskar. När godstrafik flyttas utanför staden Borås minskar också
bullerpåverkan från dessa källor.
I översiktsplanen är den långsiktiga inriktningen för godstrafik på järnväg och väg att
godset ska passera utanför staden. Götalandsbanan planeras som en ny
järnvägsförbindelse för persontrafik, Borås förordar att järnvägssträckningen ska
placeras i tunnel under staden, med en station med centralt läge.
Planförslaget innebär sammanfattningsvis en större möjlighet att minska
bullernivåerna jämfört med nollalternativet. Då staden förtätas finns dock en risk för
fler bostäder i bullerutsatta lägen vilket måste beaktas i kommande planering.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med antagna åtgärder för buller i Borås stad, 2013-2017.
Vid detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till bullerutredningen för Borås stad 30
som visar bullerpåverkan från vägar och järnväg. Det är också viktigt att utreda
bullerpåverkan av planerade bostäder och verksamheter. Samtidigt bör bullerpåverkan
bedömas med en helhetssyn vid avvägning mellan bostadsbyggande och hälsoeffekter
av buller där fokus läggs på effekterna för människors hälsa och sociala miljö. Faktorer
som bör vägas in:
-

Ljudkvalitet i gatunivå, vilket innebär upplevd störning som inte enbart uppmätt
ljudnivå.
Tillvarata speciallösningar för bulleravskärmning i form av exempelvis bullerplank
och fastighetsnära lösningar, vilket kan styras i detaljplaneskedet.
Positiva aspekter av möjligheter till en hållbar livsstil vid lokalisering av bostäder i
centrala lägen, exempelvis närhet till kollektivtrafik och möjlighet till blandstad och
de sociala kvaliteter detta för med sig.

Risk
Förutsättningar
De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första hand av
risker förknippade med transport av farligt gods på väg eller järnväg samt olyckor från
särskilt farlig industriverksamhet, i första hand s.k. Sevesoverksamheter.

30
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En olycka med farligt gods kan ge upphov till risk för allmänhet som uppehåller sig i
närheten av olyckan, vid bedömning av dessa risker tas hänsyn både till den s.k.
individrisken, dvs. risken för en individ som råkar uppehålla sig i närheten av
olycksplatsen, och till den s.k. samhällsrisken, där hänsyn också tas till om det kan
antas vara många individer som uppehåller sig i närområdet. Inom riskavstånd från
farligt gods-leder skall inte planeras för personintensiva verksamheter.
I Borås Stad är Transporter av farligt gods på väg hänvisade till riksvägarna 27, 40, 41
och 42. Farligt gods transporteras även på järnväg, främst på Kust till kust-banan.
Borås stads risk- och sårbarhetsanalys för år 2015-2018 har identifierat de största
kritiska beroendena för att upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet och de
största riskkategorierna baserat på bedömd sannolikhet och konsekvens. De kritiska
områdena är att upprätthålla kapacitet inom personal, IT- och kommunikation och el.31
Konsekvenser
Riksvägarna 27, 40, 41 och 42, liksom järnvägssträckningarna genom Borås Stad, är
utpekade som riksintressen för kommunikation, se avsnitt 2.4. Översiktsplanen
förespråkar på några ställen förtätning i områden där farligt godsleder går idag. Vid
detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till lederna för att försäkra att bostäder och
andra verksamheter inte byggs för tätt inpå lederna.
Sammanfattningsvis innebär inte planförslaget målkonflikter med identifierade
samhällsrisker.
Åtgärdsförslag
Vidare studier krävs i detaljplaneskedet avseende konflikter mellan riskområden och
exploatering för t.ex. bostäder.

Markmiljö
Förutsättningar
Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader
där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa
eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av
människor.
Förorenade område har inventerats översiktligt i Borås. Djupare inventeringar har
gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans
sediment.32
Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet
vid Klosterfjorden i Varbergs kommun i Hallands län. I Borås och Marks kommuner har
det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor
del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de
kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning
till ån.
Viskanprojektet, som har initierats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i
samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande
undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur
31
32
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föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder
som är genomförbara.
Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment
finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan kräva
någon form av efterbehandling. De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det
faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att
föroreningar, bl.a. dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i
bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.33
Tillsammans gör de olika föroreningarna i sedimenten att området är ett av de mest
förorenade i Sverige.34 Till viss del är de äldre sedimenten övertäckta av nya sediment
och spridningen av föroreningarna till vattnet begränsas därmed. Tillförseln av till
exempel dioxiner till vattnet är i vissa fall högre från befintliga reningsverk än från
bottensedimentet med höga halter av historiska föroreningar. I främst
Rydboholmsdammarna och ett område med sediment mellan Guttasjön och
Rydboholmsdammarna är dock spridningen av föroreningar från textilindustrin fortsatt
stor och behovet av sanering är där som störst.35 Då upptag av föroreningar sker i
växter finns en risk att föroreningar kan spridas till fåglar.36
Konsekvenser
Viskan rinner genom centrala delar av Borås där markanvändningen kommer att
förändras i och med den nya översiktsplanen.
Exploatering och förändrad markanvändning i enlighet med översiktsplanen innebär att
flera områden behöver provtas och eventuellt saneras för att klara tillämpliga
riktvärden för markanvändningen.
Efter sanering minskar risken att föroreningar från mark sprids till vattendrag och i
övrigt orsakar skador på växt- och djurliv, men en sanering behöver föregås av en
helhetsbedömning av miljörisker.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god markmiljö.
Åtgärdsförslag
Då sedimenten i Viskan är fortsatt kraftigt förorenade måste arbetet inom
Viskanprojektet fortsätta. Sanering av bottensediment får en positiv effekt på den
biologiska mångfalden i och i omgivningen runt Viskan vilket kan öka dess värde som
rekreationsområde.
Vid detaljplanering är det viktigt att utreda förekomsten av markföroreningar i
förslagna områden för bebyggelseutveckling. Vid den fortsatta planeringen är det av
den anledningen viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar i
föreslagna bebyggelseområden, och vid misstanke om föroreningar kan
markmiljötekniska utredningar utföras. Vid beslut om eventuell sanering bör en
helhetsbedömning göras med hela hållbarhetsperspektivet och samhällsnyttan, där
miljövinst och samhällsvinsten i övrigt av sanering vägs mot miljökonsekvenser under
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saneringstiden, miljökonsekvenser av transporter av massor, möjlig markanvändning
och exploatering efter sanering.
De geotekniska förhållandena bör också undersökas närmare i samband med
detaljplaneringen alternativt i bygglovsprocessen för att utreda stabilitetsförhållande,
risk för markvibrationer, ras, skred och andra olägenheter.

Vattenmiljö
Förutsättningar
Vatten och avlopp inkl. dagvatten
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt
dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas
på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen
som är beroende av vatten.
Borås Stad har sammanställt kunskap om dagens och framtidens försörjning av
dricksvatten och avlopp i kommunen i en VA-Översikt37. Staden har även arbetat fram
en VA-plan38 som kommer utgöra grunden för den fortsatta utbyggnaden av
kommunalt Vatten och avlopp.
Enligt VA-planen kommer alla fastigheter i Borås Stad att tillhöra någon form av VAplanområde. Med VA-planområde menas här ett område som antingen har allmän VAförsörjning, är på väg att bli anslutet till allmän VA-försörjning, är föremål för vidare
utredning av lämplig VA-försörjning eller ska även fortsatt ha enskild VA-försörjning.
Inom Borås Stad har cirka 30 områden med sammanhållen bebyggelse identifierats
som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.
Klimatanpassning
Följande förutsättningar identifieras för hur ett förändrat klimat bedöms kunna komma
att påverka VA-försörjningen:39
-

-

-

-

-

37
38
39

Konsekvenser av klimatförändringar kan drabba dricksvattenproduktionen i
Borås stad både genom att produktionsanläggningar översvämmas och att
vattentäkten förorenas.
En ökad temperatur är en parameter som kommer att påverka kvalitén på
råvatten. En ökad temperatur ger ökad tillväxt av alger som i sin tur kan ge
syrefritt bottenvatten.
Den ökade frekvensen av extremväder kommer innebära en risk. Risken
består framförallt i att mikrobiella och kemiska föroreningar spolas ut i täkten
vid kraftiga skyfall.
Det finns områden i kommunen med spillvattenledningar som kommer
översvämmas vid höga nivåer i Viskan, vilket kan leda till bräddning av orenat
avloppsvatten eller översvämmade fastigheter.
Klimatförändringarna kommer ställa skärpta krav på hållbara
dagvattenlösningar och översvämningssäkert byggande. Borås saknar en plan
för hur säker ytavrinning kan ske vid tillfällen då dagvattennätet är
överbelastat av regnvatten.

Borås Stad 2016 - VA-översikt
Borås Stad 2016 - VA-plan
Borås Stad 2016 - VA-översikt
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Området längs Viskan har undersökts i ett pilotprojekt där länsstyrelserna i Västra
Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 har tittat närmare på hur området
påverkas av ett förändrat klimat. Längs ån finns många intressen och verksamheter
som riskerar att drabbas när ån svämmar över, såsom tätbebyggda områden,
landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar och industrier med närhet
till vattnet.
Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga
och låga flöden och tagit fram förslag på hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan
se ut.
Inom avrinningsområdet är det främst områden som redan idag drabbas av
översvämningar som riskerar att få ökade problem i framtiden. Beräkningar gjorda
utifrån klimatmodeller visar dock att de flesta framtida översvämningar kommer vara
kortvariga och återgå till normala flöden på ett par dagar och att de högsta flödena
även fortsättningsvis troligtvis kommer att inträffa mellan november och februari.40
Yt- och grundvatten
EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och anger vad EU-länderna minst ska klara
vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Syftet med direktivet är att skydda och
förbättra statusen i EU:s alla vatten. I svensk lagstiftning översattes direktivets mål till
miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- och grundvatten. Det
grundläggande kravet är att alla grundvattenförekomster ska ha uppnått god kemisk
och kvantitativ status och alla ytvattenförekomster ska uppnå god kemisk och
ekologisk status senast vid utgången av 2015. Det finns möjlighet för en
vattenmyndighet att besluta om undantag från detta krav som antingen avser ändrad
tidpunkt för uppfyllandet eller mindre strängt krav. Vid all bebyggelseplanering ska
gällande miljökvalitetsnormer beaktas.
Enligt uppgifter från vatteninformationssystem Sverige, VISS, är de största kända
miljöproblemen för vatten i Borås kommun försurning, kontinuitetsförändringar, fysisk
påverkan, miljögifter och främmande arter. Data saknas angående förorening av
miljögifter, förorenade sediment, flödesförändringar och syrefattiga förhållanden på
grund av belastning från organiska ämnen. Vad gäller övergödning bedöms statusen i
vattenförekomster inom kommunen som god eller hög.
Till stor del saknas data kring varifrån påverkan kommer. Vad gäller försurning
kommer påverkan till stor del från atmosfäriskt nedfall. Det finns också en betydande
påverkan från dammar, barriärer och slussar samt från skogsbruket.
Det finns 17 klassade grundvatten i Borås som alla har god kvantitativ status och god
kemisk grundvattenstatus.41
I figur nedan visas ekologisk ytvattenstatus för klassade sjöar och vattendrag i Borås
Stad. Ingen av de 18 klassade sjöarna och 33 klassade vattendragen uppnår god
kemisk ytvattenstatus.42

40
41
42

Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl. 2012
VISS 2016
VISS 2016
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Ekologisk ytvattenstatus för sjöar och
vattendrag i Borås

God ekologisk status
Måttlig ekolgisk status
Otillfredsställande
ekologisk status

Figur 9 Nuvarande ekologisk ytvattenstatus på klassade sjöar och vattendrag i Borås Stad.
Lassesjön och vattendraget ”Örbäck (från Lassesjö till Marsjön)” har god ekologisk
ytvattenstatus. Vattendragen ”Nolån - uppströms Töllsjön” och ”Ätran: Åsunden-Hillared” har
otillfredsställande ekologisk status. Resterande 17 sjöar och 30 vattendrag har måttlig ekologisk
status.

Konsekvenser
VA-verksamheten påverkas av kommunens utveckling, översiktsplanen har stor
påverkan på den framtida styrningen och planeringen av VA-verksamheten.
Översiktsplanens inriktning mot förtätning gynnar generellt en effektiv utbyggnad av
VA-nät. Det är positivt att analysera ekosystemtjänster i samband med utformning av
dagvattenhantering.
Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för dagvattenhantering.
Översiktsplanen stödjer förtätning, vilket innebär att andelen hårdgjord yta inte kan
väntas öka i någon större utsträckning jämfört med nuläget, utan nytillkommande
bebyggelse i första hand sker på redan ianspråktagen mark. Se även i avsnitt 5.1
under Vattenförsörjning.
Översiktsplanen stödjer hantering av klimatanpassning, och bedöms inte föreskriva
exploatering i särskilt utsatta områden. De största riskerna för Borås Stad avseende
klimatanpassning gäller förändrade nederbördsmönster med risker för lokala skyfall.
Översiktsplanen bedöms inte inverka på möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för
vatten. Generellt finns krav i åtgärdsprogram kopplat till vattendirektivet att inte
försämra och att planläggningen skall utvecklas för att förbättra vattenkvaliteten. En
förtätning av redan ianspråktagen mark ger förutsättningar för att minska påverkan.
Dels genom att ny mark inte tas i anspråk och dels genom att man kan koncentrera
åtgärder som exempelvis dagvattenrening till färre platser. Vid förtätning kan andelen
hårdgjord yta öka vilket kan påverka flödet från området. För att minska den påverkan
gäller det att arbeta med flödesfördröjande åtgärder för att minska den negativa
påverkan. I och med att redan bebyggd mark vidareutvecklas finns större möjligheter
att åtgärda områden utan flödesfördröjande åtgärder.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god vattenmiljö.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med analys av ekosystemtjänster i anslutning till dagvattenhantering.
Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen.
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Utredning av den övergripande gröna och blå infrastrukturen. Mer kunskap behövs om
de gröna och blå strukturerna samt strategier för att värna och utveckla dem i
harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna och blå
infrastrukturens betydelse för natur, rekreation, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Och i miljökvalitetsnormer för vatten.

Naturvärden
Förutsättningar
I Borås finns många områden med mycket höga naturvärden, både ur ett kommunalt
perspektiv och ur nationellt och internationellt.
Borås Stad är en typisk skogs- och mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra
betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag
med rik flora och fauna. Genom att bevara och sköta dessa områden kan vi lämna
efter oss ett natur- och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska
mångfalden.43
En stor del av kommunens naturvärden är
knutna till odlingslandskapet. Det typiska
odlingslandskapet i kommunen är småskaliga
ängs- och hagmarker som helt eller delvis
omges av grandominerad skogsmark.
Odlingslandskapet måste skötas för att
naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt
hotade av igenväxning, granplantering och
rationalisering i jordbruket.44 Hästen är idag
det dominerande betesdjuret45.
Åren 1996-1997 inventerades
odlingslandskapen i Borås Stad. Inventeringen
ligger till grund för en uppföljning som
genomfördes under 2010. Då återinventerades
ett stort antal lokaler för att se om några stora
förändringar skett i odlingslandskapet. Syftet
var att ge en förbättrad och samlad
kunskapsbild och önskad framtidsbild av
Figur 10 Orkidée vid rikkärret i Häljared.52
odlingslandskapet i Borås. Här finns ängar och
betesmarker med rik flora, lövdungar och grova
träd med sällsynta lavar och mossor samt värdefulla småbiotoper i form av
åkerholmar, renar, öppna diken och dammar.46 I ett internationellt perspektiv har
Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få
motsvarigheter.4748
I Borås finns sex Natura 2000-områden med bevarandeplan:49
-

43
44
45
46
47
48
49

Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås

Mölarp och Kröklingshage – slåtteräng och lövskog
Rölle – ängs- och betesmark och bokskog

Stad
Stad
Stad
Stad
Stad
Stad
Stad

2016
2016
2015
2015
2016
2013
2016
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-

Backa – ekhage
Tranhult – ädellövskog
Tattarströmmarna – vattendrag med flodpärlmussla
Abborrås – ängs- och betesmark

I kommunen finns tretton naturreservat. Sex är kommunala: Rya åsar, Flenstorp,
Lindåsabäcken, Vänga mosse, Älmås och Storsjön. De övriga är statliga reservat.50
Översiktsplanens riktlinjer för områden med höga naturvärden:
-

Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i eller i
anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på
naturmiljön bedömas.

-

Värna områden med "högsta naturvärde" (klass I) eller "mycket högt
naturvärde"(klass II) gentemot åtgärder som påverkar området negativt.

-

Områden med "höga naturvärden" (klass III) ska så långt möjligt värnas
gentemot åtgärder som påverkar området negativt.

-

Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden av klass I eller II inte
kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen.

-

Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga
naturvärden inom kommunen.

Det pågår en landskapskaraktärsanalys för att närmare undersöka och beskriva
kommunens olika landskapskaraktärer. Analysen kommer fördjupa kunskapen om
stora opåverkade områden samt utgöra ett underlag för planering av exempelvis
vindkraft och andra åtgärder som kan påverka landskapet.

50

Borås Stad 2016 - Naturreservat
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I nedanstående kartbild visas skyddsvärd natur i kommunen.

Figur 11 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med
svart ring i figuren.51 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001

Översiktsplanen utfärdar rekommendationer för områden med höga friluftslivsvärden:
-

Inom och i anslutning till värdekärnor ska endast åtgärder som främjar naturoch rekreationsvärden tillåtas.
I områden med höga friluftslivsärden ska natur, rekreation och friluftsliv ha
företräde framför annan användning. Tillgängligheten till områdena ska
förbättras och funktioner som stärker friluftslivet ska utvecklas.

Borås stads Grönområdesplan ligger till grund för översiktsplanen och omfattar Borås
centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås och Viared. Syftet med
grönområdesplanen är att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla
grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande.
Samtidigt ska planen även vara en vägledning för samverkan mellan förtätning av
bebyggelsen och bevarande av de gröna värdena i stadens fortsatta utveckling.
Borås Stads grönområden delas i planen in olika kategorier:
-

strövområden
stadsdelsparker
närparker
träffpunkter
gröna stråk för djur- och växtliv
stråk för människan

Den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en
kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
51

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017
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(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Behovet av
kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs. i
samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram.52
Konsekvenser
Planförslagets planeringsprinciper värnar naturvärden i kommunen. De
ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls. Invånare har fortsatt
tillgång till kvalitativa grönområden.
Det finns en möjlig intressekonflikt vid förtätning i staden Borås, när konkurrensen om
marken ökar. Detta medför att exploatering av mark i stadsmiljö kräver bevakning av
grönytornas naturvärden och friluftsvärden i ökad utsträckning, jämfört med i nuläget
och i nollalternativet. Tillgång till kvalitativa grönområden är en viktig aspekt för hälsa
och rekreation, men i en stadsmiljö också för attraktiviteten. De sociala värdena i
grönområden är generellt stora, och planeringen av det offentliga rummet i en stad
ska också inbegripa grönområden, se avsnitt 4.2 Sociala och hälsosamma livsmiljöer.
Om rekreation har företräde framför annan användning kan detta samtidigt medföra
högt slitage vilket kan hota höga naturvärden. Det kan också finnas behov av att säkra
andra ekosystemtjänster, exempelvis för dagvattenhantering.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande av naturvärden och tillgång till
grönområden i Borås Stad. När staden förtätas och konkurrensen om tillgänglig mark
ökar riskerar tillgången till grönytor att prioriteras ned.
Åtgärdsförslag
Analys av ekosystemtjänster, inklusive sociotopvärden, i detaljplaneskede.
Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen, som föreskriver
kompensationsåtgärder när exploatering medför att grönområde skadas eller
försvinner. Hänsyn ska tas i eventuell fördjupad översiktsplan och i detaljplan.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Det finns i Borås och dess omgivning många gamla odlingslandskap bevarade samt
många miljöer med spår av framförallt textilindustrin. Borås Stads Kulturmiljöprogram
(2001) ger ett samlat kunskapsunderlag och ett handlingsprogram för de
kulturhistoriska intressena i kommunen. Kulturmiljöprogrammet utgör ett stöd i
kommunens samhällsplanering och ger riktlinjer för handläggning i olika delar av
planprocessen. Programmet identifierar följande åtgärder som krävs för att uppnå de
mål programmet satt upp för kulturmiljön:53
-

52
53

Säkerställa värdefulla miljöer genom detaljplan eller områdesbestämmelse
Riktad information till fastighetsägare
Minska rivning av äldre byggnader
Aktivt bruka befintliga miljöer
Utökat ängsbruk
Röjning, slåtter, bete i anslutning till åkerholmar, stenmurar etc.

Borås Stad 2014 - Grönområdesplan
Borås Stad 2001 - Kulturmiljöprogram
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Programmet identifierar även följande tre utredningsområden som bör prioriteras när
det gäller fördjupade studier:54
-

-

Värdefulla miljöer med fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. Miljöer är
belägna längs en åsrygg som sträcker sig från Rångedala-Finnekumlaupp mot
Tärby, Gingri och Fristad.
Industrimiljöer.
Staden Borås. I Borås finns byggnader av särskilt högt kulturhistoriskt värde som
bör utredas för en ev. byggnadsminnesförklaring. Dessutom finns behov av ökad
kunskap om de tidiga handelsgårdarna av vilka det idag bara finns ett fåtal
välbevarade kvar.

Områden som är riksintressen för kulturmiljövård ska enligt 3 kap 6 § Miljöbalken
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Redogörelse för aktuella
riksintressen för kulturmiljövård finns i avsnitt 2.4.
Konsekvenser
När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed kulturmiljön. Inga riksintressen
för kulturmiljövården ligger inom Borås tätort, dock finns områden som
kulturmiljöprogrammet pekar ut som viktiga för fortsatta studier. I översiktsplanen
rekommenderas följande för kulturmiljövården i Borås:
-

Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt för kunskapen om och
hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.
Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som
påverkar området negativt.
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och
utformning av bebyggelse och anläggningar
Skydda kulturhistoriska landskapsvärden från åtgärder som försämrar upplevelsen
och tillgängligheten av dessa
Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till
bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade
utredningar behöva genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går
förlorade utan istället bevaras och berikas.

Det finns också i översiktsplanen en övergripande strategi som vill synliggöra Viskan
och Borås textila identitet. Detta innebär att attraktiva bostäder, mötesplatser, parker
och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins
kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den
tätare stadsmiljön.
Planförslagets strategier och planeringsprinciper bidrar till att kulturhistoriska värden
tas tillvara i området runt Viskan.
Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna bedöms inte
påverka riksintressen för kulturmiljö negativt.
Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande och utveckling av kulturmiljön i
Borås Stad. Se även avsnitt 4.5 Identitet och kultur.
Åtgärdsförslag
Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning för att uppnå målen i
kulturmiljöprogrammet.

54
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Översiktsplanens principer behöver följas upp med konkreta åtgärder i detaljplaner
och kommande planering.
Vidare arbete med att ta fram riktlinjer för gestaltning för att stärka, bevara och
utveckla identitet och karaktär, samt förhållande mellan nytillkommande och befintligt
arkitektoniska uttryck. Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar
till att uppnå visionen och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna
identiteten.

6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål 55. Målen syftar till att främja
människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga
produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara
natur- och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. De
regionala tilläggsmålen för Västra Götaland framtagna av Länsstyrelsen fastställdes
under 2015. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta
mot. 15 av de nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra
Götalands län (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). Generationsmålet
anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en generation
för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på vägen för att nå
generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. De regionala tilläggsmålen
kompletterar de nationella målen och är specifika för Västra Götaland.
Bedömning mot lokala miljömål är inte möjligt då dessa är under antagande.
Kommande strategier och planering bör bedömas mot de lokala miljömålen när de är
antagna.
Översiktsplanen bedöms påverka flertalet miljökvalitetsmål. För upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningen har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta
att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning (Mål som inte konsekvensbeskrivs är
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård):
-

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Ett rikt odlingslandskap

Denna rapport skall utöver miljökonsekvenser, även bedöma sociala och ekonomiska
konsekvenser. Utöver de nationella miljökvalitetsmålen, kan därför också det
nationella jämställdhetsmålet vara relevant att bedöma översiktsplanen mot. Målet för
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sitt eget liv. Översiktsplanen bedöms på ett övergripande plan kunna gynna
jämställdhet avseende möjlighet till lika villkor för transport, vardagsliv och service.
Såväl bebyggelseplanering som trafik- och infrastrukturplanering behöver ske så att
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gång-, cykel- och kollektivtrafik främjas och därmed kan ge mer jämställda
förutsättningar för män och kvinnor att tillgodogöra sig den tillgänglighet som
transportsystemet ger.56
Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning
för att stimulera arbetsmarknaden.
Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte bli farlig.
Regionala mål:
-

År 2030 är ekonomin oberoende av fossila bränslen.
Minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafik med 40 % år 2020 jmf 1990.
År 2020 ska andelen förnybar energianvändning öka till minst 60 %.

För att uppnå miljökvalitetsmålet och är det av största vikt att samhällsplaneringen i
allt väsentligt styr mot att möjliggöra fossilfritt resande. Planförslaget innebär en
planeringsstruktur som stödjer en ökad kollektivtrafik, och en totalt sett minskad
biltrafik. Nollalternativet stödjer inte planering för hållbart transportsystem i samma
utsträckning.
Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Regionala mål:
År 2020 har utsläppen av:
-

Kväveoxider minskat till 17 000 ton/år
Flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat till 29 000 ton/år
Partiklar (PM 2,5) minskat till 2 500 ton/år
Svaveldioxid minskat till 3 000 ton/år

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet i större utsträckning än nollalternativet,
genom att planera för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för minskad
biltrafik.
Bara naturlig försurning Den försurande effekten av nedfall och mark-användning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Regionala mål:
-

Färre försurade vatten, år 2020 ska högst 30 % av sjöar och 15 % av
vattendragen i länet vara försurade.
Minskade utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid, se ovan under målet Frisk
luft.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt
och ge förutsättningar för minskad biltrafik.
Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll.
Regionala mål:
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-

-

Minskning av farliga ämnen i utgående vatten från reningsverk (t.ex. koppar,
kadmium, bly, kvicksilver, nickel, läkemedelsrester m.fl.). Minskad förekomst
av växtskyddsmedel i ytvatten.
Alla områden med stor risk eller mycket stor risk för människors hälsa eller
miljön ska åtgärdas senast 2050.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Nyinvestering avloppsreningsverk klarar
kapacitet växande befolkning.
Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald mm.
Regionala mål:
-

Minskade utsläpp av kväveoxider, se ovan om målet Frisk luft.
År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat med 7 000 ton/år.
Minskande transport av kväve och fosfor i vattendragen till år 2020.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt
och ge förutsättningar för minskad biltrafik.
Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara,
deras variationsrika livsmiljöer och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Regionala mål:
-

Minst 50 % av de nationellt särskilt värdefulla vattnen avseende natur och
kultur ska 2020 ha ett långsiktigt skydd.
Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter år 2020.
2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
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Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Regionala mål:
-

Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella
skyddsföreskrifter år 2020, se ovan under målet Levande sjöar och vattendrag.
2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering, se ovan under
målet Levande sjöar och vattendrag.

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö med mera.
Regionala mål

Planförslagets konsekvenser

Ny sammanhållen bebyggelse
lokaliseras så att transporter mellan
viktiga samhällsfunktioner kan ske till
fots eller cykel, kollektivtrafik ska
finnas nära boende.

Planförslaget innebär förtätning av
bebyggelse och därmed ökade möjligheter
till transport till fots, med cykel eller
kollektivtrafik/ ökad möjlighet till att
regionalt mål uppfylls. Nollalternativet
motverkar målet.

2025 ska en tredjedel av invånarnas
resor göras med kollektivtrafik

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

Avståndet till närmsta grön- eller
vattenområde om minst 1 ha ska inte
vara större än 300 meter från
bostäder och skolor.

Grönområdesplanen har Borås definierat
Närparker som ska finnas högst 300 meter
från bostäder och vara minst ca 2 ha.

Synliggöra ekosystemtjänster i fysisk
planering.
År 2020 ska utveckling ske utan att
möjligheten till stadsnära odling och
rekreation inte försämras

VA-planen föreskriver analys av
ekosystemtjänster.
Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

År 2020 ska bebyggelsens
kulturhistoriska och arkitektoniska
värden vara identifierad och
analyserad

Kulturmiljöutredningen hanterar till stor del
detta.

God ljudmiljö

Minskad biltrafik i bebyggd miljö ger
minskat buller. Förtätning kan dock
innebära ökat antal bullerutsatta invånare.
Viktigt att beakta uppfyllelse av riktvärden
vid detaljplaneläggning.
Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

Minskad energianvändning I bostäder
och lokaler
Anpassa samhället till klimatförändringar

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
VA-planen hanterar målet.

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas
Regionala mål:
-

Ökat antal arter i vardagslandskapet
God miljö för pollinerare
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-

Ökad kunskap om skyddsvärda träd
Ökad kunskap om främmande arter

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Viktigt att beakta naturvärden och biologisk
mångfald i utveckling av tätortsnära grönytor, och avsätta tillräckliga ytor när staden
förtätas.
Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden
Regionala mål:
-

Hållbar markanvändning
Skydd av objekt i Myrskyddsplanen
Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas
Regionala mål:
-

Förstärkt biologisk mångfald
Skydd av kulturmiljövärden

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.
Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks
Regionala mål:
-

Bevarande och skötsel av ängs- och skogsmarker
Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
Bevarande av åkermark
Ökad andel ekologisk produktion
Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.

7 Sammanfattande slutsatser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt
beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar
med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig
hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms
sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara:
-

Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande.
Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka
segregationen.
Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt.

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår
generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står
transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför
avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar.
För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt
hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det
innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och
att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör
transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till
vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är
helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås
stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar
av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra,
mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart
transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt
och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social
aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor.
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för
ytor för mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är
samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt
för den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse
genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med
kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga
mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt
att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte
skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn
på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares
sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.
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Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för
miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk,
men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc.
Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna
Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv,
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt
Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena
sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i
kommande planeringsskeden och inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid
förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att
eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa,
samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.
Sammanfattande åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig
bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan
förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra
översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation
tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten återges i detalj under varje avsnitt, och beskriver i första
hand åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att
förverkliga potentiella positiva konsekvenser av översiktsplanen. Nedan beskrivs
övergripande förslag till åtgärder för att förverkliga strategier i översiktsplanen, och i
förlängningen därmed förverkliga Borås vision. Flera av dessa föreslås av
översiktsplanen.
-

Fördjupning för sociala konsekvensanalyser i fortsatt planering, där sociala
konsekvenser relateras till en helhetssyn för hela hållbarhetsperspektivet.

-

Vidare arbete med programhandlingar för fördjupningar i program och
fördjupade översiktsplaner och/eller strategier.

-

Samarbete mellan förvaltningarna och med kommunala bolag,
förvaltningsgemensamt strategiarbete. Generellt bedöms en framgångsfaktor
vara att bedriva förvaltningsövergripande arbete, i syfte att värna värden som
är centrala för att nå målen i översiktsplanen

-

Utarbeta konkreta verktyg i planeringsprocessen, i form av exempelvis
handlingsplaner och checklistor för vilka värden som skall hantera i
detaljplaneskedet vilka är extra viktiga för att nå översiktsplaneringens mål.

-

Stråkanalys som verktyg i detaljplanering för att visa planförslag i förhållande
till värden som behöver värnas och om detaljplanen stärker eller försvagar
riskområden.
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Inledning

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan
för Borås
I översiktsplanen visar Borås Stad hur
kommunen ska utvecklas för att skapa en
attraktiv och hållbar kommun.
Planen pekar ut en övergripande riktning för
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel,
arbetsplatser med mera. Planen blickar ca 20
år framåt och beskriver hur vi kan planera för
både nuvarande och kommande generationer
boråsare.
Välkommen in i framtiden!

Antagen av Kommunfullmäktige 12 april 2018
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Förord
Borås växer. Många nya boråsare föds och växer upp här varje år. Många flyttar också in för att studera,
jobba och leva i vår kommun. Det är ett kvitto på Borås livskraft och attraktivitet.
Att Borås växer är utgångspunkten för den här översiktsplanen, som pekar ut huvudriktningen för kommunens utveckling på lång sikt. Den ger vägledning för bostadsbyggande, stadsutveckling, handel, företag,
parker, naturområden och mycket mer. När kommunen växer med nya boråsare, företag och besökare är det
viktigt att ha en ledstång som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som gynnar både dagens och framtidens
generationer. En god balans mellan människor, miljö och ekonomi samt mellan dagens och morgondagens
boråsare är det vi brukar kalla hållbar utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit.
Översiktsplanen har tagits fram i bred dialog mellan Borås Stad, näringslivet, föreningar, organisationer och
invånare i olika åldrar och med olika bakgrund. När så många varit delaktiga i arbetet blir översiktsplanen
förankrad hos många. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet framåt. Översiktsplanen ska nämligen fungera som en plattform för alla som är med och utvecklar Borås. Kommunen är en drivande kraft tillsammans
med fastighetsägare, byggare, högskolan, stora och små företag samt enskilda initiativtagare. Alla är viktiga i
Borås utveckling. Att alla har en gemensam bild av framtidens Borås är en nyckel till en hållbar samhällsutveckling.
Översiktsplanen är paraplyet för allt planarbete i Borås. Den ska uppmuntra och vägleda goda initiativ i
samverkan med marknadens aktörer, och samtidigt fokusera på vissa områden för att driva på en önskvärd
stadsutveckling. I staden ligger betoningen på att stärka livskraften i de centrala delarna för att utveckla
Borås attraktivitet som kommunens och hela Sjuhärads kärna. Samtidigt fokuserar vi på att binda samman
stadsdelar och orter genom bra stråk och fler hållbara resor. Med Viskan som livsnerv, närheten till naturen
och stadens breda utbud har Borås en enorm stadsutvecklingspotential som vi ska ta tillvara.
Med en utblick på ungefär 20 år framåt har översiktsplanen ett långsiktigt perspektiv. Men den måste ständigt hållas aktuell för att gå i takt med utvecklingen i omvärlden. Vi påverkas av befolkningsförändringar,
ekonomiska svängningar, klimatförändringar och snabb teknologisk utveckling. Därför behöver översiktsplanen följas upp och ses över regelbundet. Det finns också många frågor vi måste jobba vidare med. Trafik,
tillgänglighet, Götalandsbanan, tillgången till grönområden och till service är viktiga samhällsbyggnadsfrågor
som kräver samverkan och helhetssyn. Översiktsplanen är början på en process som aldrig tar slut – att fortsätta utveckla Borås som en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun för alla som vill bo och verka här!
Tom Andersson 		
Kommunalråd 		
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Inledning

Inledningen beskriver vad översiktsplanen handlar
om, planeringsförutsättningar och vilka målområden som planen utgår ifrån.

Utvecklingsstrategi

Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga
intentioner för hur Borås ska utvecklas. De övergripande strategierna ramar in översiktsplanens
huvudsakliga strategier och illustreras i en strukturbildskarta. Avsnittet innehåller även Planeirngsprinciper som vägleder planeringen.
Mark- och vattenanvändning

Avsnittet presenterar översiktsplanens mark- och
vattenanvändning. Markanvändningskartorna är
vägledande och fungerar som stöd vid planering av
bebyggelse, infrastruktur och bevarande av olika
värden.
Hänsyn och riksintressen

Avsnittet redogör för områden av särskilt värde
eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön. Det gäller exempelvis
höga natur- och kulturvärden eller områden med
risker och störningar. Här redovisas även de riksintressen som finns i Borås Stad.
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Inledning

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak
av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Alla
kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte
juridiskt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag
genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar
samråd och insyn. Eventuella avvikelser från översiktsplanen
måste motiveras. Enligt PBL ska översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.
Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog
mellan kommun och stat om allmänna intressen och
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa hur
riksintressena (geografiska områden med nationellt viktiga
värden och kvaliteter) tillgodoses, och bedöma vilken påverkan på riksintressena som planens förslag kan medföra.
Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar avsedd
användning. Med allmänna intressen menas intressen som
är gemensamma för hela, eller delar av kommunen och dess
invånare.
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Översiktsplan för Borås – en framtidsbild

Översiktsplanen redovisar kommunens strategier och
geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte i detalj
stadens fortsatta planering utan ger de strategiska förutsättningarna och verktygen för det fortsatta planarbetet.
Kartmaterialet visar en önskvärd utbyggnadsstruktur för
tillkommande bebyggelse ca 20 år framåt. De avgränsningar som redovisas är inte exakta, utan visar hur kommunen
ser att olika områden bör utvecklas långsiktigt. Den mer
detaljerade planeringen sker i senare skeden.

Inledning

Hållbar utveckling är utgångspunkten

Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar
kommun. Med hållbar utveckling menar vi en utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter till ett bra liv. Det kräver ett
helhetstänkande. I ett hållbart samhälle går social välfärd
hand i hand med ekonomisk utveckling och en god miljö.
En hållbar utveckling skapar också bättre förutsättningar
för återhämtning, till exempel vid större ekonomiska eller
miljömässiga samhällsförändringar. Hållbarhet är med
andra ord ett övergripande perspektiv för utveckling och
förändringar i vår kommun.
Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en
positiv social utveckling, med hälsosamma miljöer, närhet
till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För
att staden ska kunna växa med goda miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta tillvara stadens grönytor
kan vi nå en ekologisk hållbar utveckling, där stadens
invånare har fortsatt god tillgång till rekreationsområden.

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruktur. I
ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att bostäder
finns i varierade upplåtelseformer och storlekar. Kommunens stadsdelar och orter behöver kopplas samman genom
stråk, så att man lätt kan ta sig mellan olika delar. För Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla.
Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet,
hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara.
För att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver vi
väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska använda
marken. Vilket är det klokaste sättet att använda ett område?
Genom att så långt som det är möjligt utnyttja befintliga resurser effektivt, kan staden växa ekonomiskt hållbart. För att
företag ska vilja etablera sig i Borås behöver mark erbjudas i
attraktiva lägen, både för de som vill vara i staden och de som
behöver stora ytor och möjlighet till transporter.
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Inledning

Planens genomförande
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås
och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. Det är därför
omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem planen
ska förverkligas. Snarare är ÖP en ledstång att följa under
lång tid. Att förändra fysiska strukturer är en långsam
process i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur.
En förändring kräver att det nya kan förstärka befintliga
värden och uppfylla uppsatta mål. Att nå det samhälle som
ÖP beskriver kräver att all planering strävar efter att följa
planens intentioner.
Översiktsplanen är en grund
för samverkan och möjligheter

Kommunen har planmonopol men utvecklar samhället
tillsammans med en rad andra aktörer. Det kommunala
markinnehavet är begränsat och omvandling/byggande
på privat mark innebär att Borås Stad inte alltid råder över
om och när förändringar kan ske. Med översiktsplanen
kan kommunen stimulera aktörer att verka i gemensam
riktning. Kommunen avser inte heller att genomföra
och driva alla de förändringar som föreslås i planen. För
många åtgärder utgör marknaden den främsta drivkraften,
vid etableringar av t.ex. handel, verksamheter och bostäder. Många åtgärder kan kommunen också driva tillsammans med andra aktörer, exempelvis infrastrukturprojekt
med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket
m.fl. eller åtgärder tillsammans med lokala aktörer som vill
investera i närmiljön.
Översiktsplanen visar vilken utveckling kommunen vill
bejaka. Det speglas bl.a. i en positiv inställning till projekt
som exempelvis förtätar befintlig bebyggelse, stärker lokal
handel och skapar fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
Denna inriktning ger goda möjligheter för Borås Stad
att ha en öppen och positiv attityd till goda initiativ från
näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle och andra som vill
utveckla vår kommun.
Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska
hindra den utveckling som sker på exempelvis landsbygden i form av enskilda bostads- eller andra projekt. Planen
styr genom att stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt
en viss struktur, men lämnar fortfarande utrymme för den
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enskildes möjlighet att bygga sin bostad även utanför den
strukturen, förutsatt att det sker med hänsyn till allmänna
intressen. En helhetssyn på hållbarhet inbegriper också
hänsyn till individuell frihet och enskilda invånares olika
önskemål.
Utbyggnadsordning och tidshorisonter

Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och stråk
genom att öka tätheten i den redan byggda miljön. Det
innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna
inriktning behöver prioriteras under överskådlig tid. ÖP
ska vara ett stöd i avvägningen mellan olika projekt.
För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripande
tidshorisonter för de större förslagen till förändrad markanvändning, det vill säga stadsutvecklings- och verksamhetsområden. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild
av när i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas.
Det underlättar prioritering och samordning av resurser
och gör planeringen mer förutsägbar. Utbyggnadsordning
och tidshorisonter ses över regelbundet för att ligga i linje
med rådande förutsättningar och politisk vilja.
Kort sikt

Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från att
översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort sikt
bedöms ha hög prioritet för kommunens utveckling.
Lång sikt

Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som
troligen kommer påbörjas först efter att en mandatperiod
har passerat efter översiktsplanens antagande. Projekt på
lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms vara svåra att
påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tekniska förhållanden,
skyddsavstånd eller liknande.

Inledning

Helhetssyn i planeringen

Aktualisering

Enligt Plan- och bygglagen ska ÖP aktualitetsprövas varje
mandatperiod. För att kunna bedöma aktualiteten behövs
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen
tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och
anspråk. Hela ÖP ska bedömas, även fördjupningar och
tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste
den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara
i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk
uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller

En hållbar utveckling kräver en helhetssyn i planeringen.
En framgångsfaktor är att bedriva gränsöverskridande arbete för att värna värden som är centrala för att nå målen i
översiktsplanen. I Borås Stad finns redan idag ett tvärgående planeringsarbete där många kompetenser involveras.
Det är nödvändigt för översiktsplanens genomförande
att dessa arbetsformer värnas och utvecklas. Lika viktig
är dialogen med aktörer utanför den kommunala organisationen, såsom myndigheter, näringsliv samt, inte minst,
boråsarna själva.

tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.
Rullande översiktsplanering

Med tanke på Borås snabba utvecklingstakt är det viktigt
att översiktsplaneringen följs upp mer regelbundet än vad
PBL kräver. En rullande planeringsprocess, med löpande
uppföljning av översiktsplanen, säkertsäller att planen
uppfattas som aktuell och relevant över tid. Vid behov kan
kommunen se över inriktningen för exempelvis utbyggnadsordningen eller ge nya uppdrag. Ställningstaganden
som kräver formell ändring av översiktsplanen med föregående samråd och utställning ska fortfarande ske enligt
PBLs föreskrifter. I Borås Stad är det kommunstyrelsen
som ansvarar för att regelbundet följa upp översiktsplanen
och ta ställning till kommunens prioriteringar av utbyggnadsordning och fokusområden.

Samverkan, dialog och delaktighet med boråsarna är
grundläggande för att förstå de lokala behoven och önskemål i stadsutvecklingen.
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Fortsatt arbete

En viktig del i planens genomförande är att arbeta vidare med vissa frågor som identifierats i översiktsplanen. Planförslaget beskriver strategier för hur ett hållbart samhälle kan nås. Många utmaningar kan dock inte hanteras i ÖP, utan
kräver fortsatt arbete. Det handlar om att fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareutveckla strategier samt att peka ut
konkreta åtgärder för t.ex. infrastruktur och trafik. I vissa delar har arbetet redan påbörjats, medan andra kräver enskilda
beslut för att påbörjas. Listan nedan utgår från bedömningen av vilka frågor som behöver prioriteras efter att ÖP har
antagits.

FORTSATT ARBETE
•

Trafikplan med fördjupning av den övergripande
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete
har redan inletts inom Borås Stad och görs med
utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås.

•

Utredningar för större stadsutvecklingsområden
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktsplaner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor,
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är
centrala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk)
samt utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva integrera Götalandsbanans station.

•

Utredning av den övergripande gröna infrastrukturen. Mer kunskap behövs om de gröna och blå
strukturerna samt strategier för att värna och
utveckla dem i harmoni med en tätare bebyggelse.
Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna infrastrukturens betydelse för natur, rekreation, biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.

•

Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekvenser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämpning av Social konsekvensanalys (SKA) vara en
ingång i arbetet.

•

Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med utgångspunkt i översiktsplanens strategier.

Genom goda kopplingar kan tydliga stråk
skapas som gör det tillgängligt att röra sig
mellan olika målpunkter i staden.
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Omvärldsspaningar – vad händer i Borås,
regionen, Sverige och i världen?
Urbanisering

Åldrande befolkning

Urbaniseringe sker i både Sverige och den övriga världen.
De kommande decennierna bedöms cirka 70 procent av
världens befolkning bo i städer. Människor söker sig till
städer för att det erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet till
utbildning, arbete, kultur och nöje. Sveriges befolkning
koncentreras till allt färre regioner med större städer som
behöver möta ett ökat behov av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och attraktiva transporter, inom och
mellan städerna.

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande
andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och
omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir äldre,
andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala
delar. Ofta saknas sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.

Förändrat klimat

Klimatförändringarna är en realitet med globala och lokala
orsaker och konsekvenser. Hela samhället behöver bidra
till en minskad klimatpåverkan för att minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen behöver verka för god
markhushållning, energieffektivisering och hållbara transporter. Men redan nu krävs också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att säkerställa fortsatt goda livsmiljöer
även under andra klimatförhållanden. Medveten planering
kan se till att ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att
ekosystemtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

Den generella livslängden ökar, vilket förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya typer av bostäder,
aktiviteter och miljöer för äldre. Fler bostäder som möter
efterfrågan från äldre är med andra ord en viktig utmaning
för samhällsplaneringen.
Digitalisering ger nya möjligheter

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. Den gör
att vi till exempel använder offentliga miljöer på nya sätt,
och många varor och tjänster blir mindre platsberoende.
Exakt hur teknikens utveckling på sikt påverkar vår fysiska
miljö är omöjligt att förutspå. Därför är det viktigt att den
fysiska planeringen inte låser sig vid gamla lösningar, utan
är öppen för de möjligheter som ny teknik kan erbjuda.

En osäker omvärld

Krig och konflikter i många delar av världen berör indirekt
Sverige genom migrationsströmmar. För Borås innebär
det att fler boråsare ska bo och leva i kommunen, vilket
ställer krav på bostadsbyggande och den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att förutsättningar tidigt
skapas för integration i samhället, och att man motverkar
det som har en isolerande och segregerande effekt. Den
fysiska planeringen kan bidra till integrationsprocessen
genom god planberedskap och smarta lösningar för till
exempel lokalisering av nya bostäder, service och offentliga mötesplatser.
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I staden finns det möjlighet att förtäta
med bostäder och arbetsplatser som ger
underlag för mer service och ökad
trygghet.

Befolkningsutveckling

Borås i regionen

Idag bor det 110 000 boråsare i kommunen och antalet invånare ökar varje år. Positivt födelseöverskott och
inflyttning bidrar till kommunens tillväxt. Inflyttningen
kommer från andra delar av Sverige, där grannkommunerna står för den största inflyttningen och från andra delar
av världen, som en följd av krig och konflikter. Inflyttning
från utlandet står i nuläget för den största andelen av befolkningsökningen. De senaste åren har den årliga befolkningsökningen överstigit 1 000 personer. Om befolkningsutvecklingen fortsätter i samma takt över en 20-årsperiod,
kommer folkmängden vara cirka 140 000 invånare år 2035.

Borås är Västra Götalands näst största stad och utgör
navet i Sjuhäradsbygden som har ca 220 000 invånare.
Närheten till Göteborg och Landvetter flygplats är en
strategisk styrka och en viktig förutsättning för Borås
fortsatta utveckling.

Bostadsbehov

Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas.
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Borås, samt
en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Det är en fortsättning på den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa fem
orter.
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Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca 13 000
personer pendlar till arbete i Borås och ca 9 000 pendlar
från Borås till andra kommuner. Därutöver tillkommer
en omfattande studiependling. Den största arbets - och
studiependlingsrelationen finns mellan Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna
– Sveriges tredje största pendlingsstråk.
Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Göteborg, Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommunens
som regionens konkurrenskraft gynnas av att Borås och
Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts ihop. På sikt
kommer också banden med Jönköping att stärkas när
Götalandsbanan byggs vidare österut. Då kan ytterligare
en arbetsmarknad bli tillgänglig för invånare i både Borås
och Jönköping.

Inledning

Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är särskilt
profilerad inom biblioteks- och informationsvetenskap
samt textil, design och mode. Högskolans ambition är
att utvecklas med fler studenter och forskare samt att få
universitetsstatus.
Textil är en viktig bas som binder samman utbildning,
forskning och näringsliv i kommunen. Design, management och marknadsföring med koppling till textil utgör
en betydelsefull del av näringslivet i Borås. Utvecklingen
av högskolan och de kunskapsintensiva textilbranscherna utgör stor potential för en spännande och livskraftig
stadsutveckling, med kluster av utbildning, forskning och
företag i centrala Borås. Andra stora regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad profil finns i SP/RISE och
Södra Älvsborgs Sjukhus. Utvecklingen av dessa stora
utbildningsinstitutioner och företag förutsätter effektivare
regional arbets- och studiependling.

Kommuner och kommunala förbund har tagit
fram en målbild för stråket Göteborg — Borås.
Målbilden visar potentialen för en gemensam
bostads- och arbetsmarknadsregion med en ny
järnväg som ryggrad.

Jönköping
Göteborg

Borås är ett regionalt nav med
betydande studie- och arbetspendling.
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Trafik och mobilitet

Borås växer med fler invånare och måste därmed förbereda sig för att fler personer och mer transporter ska kunna
nå till sina målpunkter utan att trafikens ytanspråk ökar
och så att miljöpåverkan minskar. I en framtid kommer
troligtvis bilens miljöpåverkan att minska betydligt, men
bilens krav på utrymme i staden kvarstår. Ett samspel mellan bebyggelse och trafik är viktigt för att kunna utveckla
goda livsmiljöer och god tillgänglighet.
I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom
centrala Borås, vilket skapar god regional och nationell tillgänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när trafikmängden ökar och belastar vägarna genom staden. Vägnätet
för motortrafiken i Borås håller en generellt god standard
(2015). Under rusningstid då de flesta åker till och från
arbete kan framkomligheten dock vara begränsad på delar
av vägnätet. Genom att arbeta med beteendepåverkan,
fysiska åtgärder och teknikutveckling finns förutsättningar
för att det ska vara enkelt för människor att ta sig till sina
målpunkter även i framtiden när Borås har fler invånare.
Eftersom trafiken ska samspela med all annan utveckling
som sker i Borås på en begränsad yta är det viktigt att
kunna prioritera och hitta smarta lösningar som samverkar
med stadens övriga utveckling. För att trafiksystemet ska
fungera effektivt måste andelen av våra förflyttningar som
görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som
gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras
i staden.
Götalandsbanan – regional tillväxt,
tillgänglighet och hållbar stadsutveckling

Trafikverket utreder nya stambanor med höghastighetsstandard i Sverige. Götalandsbanan är en del av denna nya
stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg
Göteborg-Borås och vidare österut mot Jönköping och
Stockholm är en förutsättning för lokal och regional
tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås med Göteborg
och Jönköping. Höghastighetsjärnvägen innebär att
pendling för arbete och studier blir möjlig i ett betydligt
större geografiskt område än i dag. Möjligheten att ta del
av nöjes- och

14

Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015
kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås en
förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig arbetspendling och god stadsutveckling.
Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalandsbanan
genom Borås har pekat ut åtta korridorer som visar olika
principiella lösningar. Borås Stad förordar den korridor
som går i tunnel under staden, med en underjordisk station under centrala Borås och med uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och vid Stora torget. Detta alternativ gynnar stadens utveckling på bästa sätt, samtidigt
som det är en bra lösning för det regionala resandet. Nästa
steg i planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en
korridor. När Götalandsbanans dragning och stationsläge
fastställs kommer nya studier göras för trafikflödena till
och från den nya stationen för att utläsa om infrastrukturen behöver ändras.

Inledning

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande höghastighetsjärnväg.
I uppdraget ingår finansieringsförslag samt förhandling
med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Borås stad
har i ett handslag med Sverigeförhandlingen i juni 2016
kommit överens om att stationen i Borås ska placeras
centralt eller centrumnära. Ett centralt läge är avgränsat av
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen.
Ett centrumnära läge innebär en placering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något österut. Borås
förbinder sig att planera för 12 500 nya bostäder i Borås
tätort fram till år 2035.
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Byggstenar
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål på
lokal, regional och nationell nivå. Nedan listas några av de
övergripande mål och visioner som denna
översiktsplan förhåller sig till och som ligger till grund för
de strategiska vägvalen i planen.
Lokala mål
Visionen – Borås 2025

Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen omfattar hela kommunen
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översiktsplanen.
Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden
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.

16

5. M
 edborgares initiativkraft gör landsbygden
levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar
starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. G
 oda resvanor och attraktiva
kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-

munikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
7. E
 kologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker
ställer att nuvarande och kommande generationer
får en hälsosam och god miljö.
Viktiga delar bland visionens målområden är att tredubbla
antalet boende i stadskärnan, sträva efter en blandning av
butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan
samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Ambitionen är att målområdena ska avspeglas i översiktsplanens
strategier och på så sätt är översiktsplanen ett hjälpmedel
för att nå visionen.

Inledning

Borås Stads miljömål

• Hållbar natur

Översiktsplanen ska samordnas med och bidra till att
uppnå kommunens miljömål. På samma sätt utgör miljömålen en handlingsplan som ska stärka och utveckla
kommunens planering.Översiktsplanen och Miljömålen
är med andra ord ömsesidigt beroende och kan med god
samordning leda till en hållbar utveckling. Ett förslag till
nya miljömål har varit på remiss och de förväntas vara
färdiga under 2018. Fysisk planering berörs främst under
följande områden:

”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka
förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som
växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning
för fungerande ekosystem som bland annat renar vatten och luft
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till
välbefinnande.”

• Hållbar samhällsplanering

”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att
invånare ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi
bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till
gröna stråk, vattendrag och
parker. Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera
sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är väl utbyggd för att
underlätta för invånarna.”

Energi- och klimatstrategin

Arbetet med den nya översiktsplanen har delvis genomförts i samordning med stadens Energi- och klimatstrategi, då energianvändning är en viktig fråga i båda dokumenten. Energianvändningen är beroende av hur vi bygger
vår kommun, eftersom transportsektorn dominerar
energianvändningen. Genom att samordna energistrategi
och översiktsplanering kopplas bebyggelseutveckling och
energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering
innebär att vi ska förtäta bebyggelsen där det är nära till
bytespunkter och sammanhängande cykelnät.

Energi- och klimatstrategin identifierar fyra scenarier som visar hur
olika bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och
glesa respektive småskaliga och storskaliga strukturer.
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Inledning

Översiktsplanen kopplar till många olika områden. Nedan
följer ett urval av dokument som varit en viktig del i
framtagandet av översiktsplanen och är fortsatt centrala i
kommunens planering.

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens
och de 49 kommunernas gemensamma vision. Visionen
uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå
– Det goda livet. Följande punkter har särskild tyngd i
visionen:

•
•
•
•

•
•
•
•

Övriga lokala styrdokument

Borås Stads Grönområdesplan
Program för ett integrerat samhälle
Kulturmiljöprogram
Program för ett tillgängligt samhälle

Nationella och regionala mål
Enligt PBL ska kommunen i Översiktsplanen redovisa
vilken hänsyn som tas i ÖP till relevanta regionala och
nationella mål, planer och program som har betydelse för
en hållbar utveckling i kommunen.

En god hälsa
Arbete och utbildning
Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet
En god miljö där de förnybara systemen värnas – natu
ren, boendet och arbetslivet
• Möta behoven hos barn och ungdomar
• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett
rikt kulturliv

Regionala mål
Regionala miljömål för Västra Götaland

Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta fram
regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Ansvarig för att ta fram och samordna de regionala
miljömålen är Länsstyrelsen.

Vision Västra Götaland – Det goda livet
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Längs med Viskan som rinner genom Borås finns det
goda möjligheter att utveckla stadsmiljön med fler
bostäder och mötesplatser, med utrymme för en kreativ
gestaltning som lyfter fram Viskan.

Inledning

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014–2020
(Regionalt utvecklingsprogram)

Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan. Planen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och tillväxtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka regionen
som en attraktiv, ansvarsfull och internationell konkurrenskraftig kunskapsregion.
Regionalt handlingsprogram för hållbara
transporter

Programmet avser hela transportområdet och ska bidra
till att nå regionala mål om en fossiloberoende region och
nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.
Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2017–2020

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens
utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva
och utvecklas i samklang med en mer hållbar samhällsutveckling. Prioriterade utvecklingsområden till 2020 är
bl.a. samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig
process. Borås är ett av de viktigaste pendlingsnaven i
Västra Götaland.

Nationella mål
Riksdagens miljökvalitetsmål

Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål ska
ligga till grund för den svenska miljöpolitiken och genomsyra bl.a. den fysiska planeringen, som ofta pekas ut
som en nyckelfråga för att nå målen. Miljökvalitetsmålen
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Transportpolitiska mål

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål som handlar om tillgänglighet samt ett hänsynsmål med fokus på säkerhet, miljö och hälsa.
Jämställdhetspolitiska mål

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och
män som ska ha samma möjlighet att forma samhället
och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete
och fysisk integritet.

Målbild Tåg 2035

Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammets intentioner och viljeriktning. Målet är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så många resenärer.
 egional handlingsplan för klimatanpassning i
R
Västra Götalands län

Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingsplanen
innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka
åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att
anpassa Västra Götalands län till
ett förändrat klimat.
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Målområden
Översiktsplanens fem målområden beskriver vilka frågor som står i fokus i planeringen.
Målområdena ligger till grund för de strategier och planeringsprinciper som föreslås i ÖP. Genom
att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i förlängningen hur planeringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Borås.

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Tät och blandad
bebyggelse har många fördelar

En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv
markanvändning. Den minimerar energiförbrukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Tätortsnära grönområden värnas, och obebyggd mark kan sparas för framtida
behov. Fler människor i samma område skapar tryggare
miljöer, och närheten till service ökar. Fler boråsare kan
välja hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det finns med andra ord stora ekonomiska, sociala
och miljömässiga nyttor med att bygga tätare. Förutom
täthet krävs en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser för att skapa hållbara och attraktiva
miljöer. Våra städer har under senare decennier till stor
del byggts med en uppdelning mellan bostadsområden,
handelsområden och områden där arbetsplatserna finns.
Det har bidragit till utglesning, långa avstånd och skapat
ensidiga områden, som saknar liv under stora delar av
dygnet. I dag strävar vi efter att blanda bebyggelsen i våra
stadsdelar så att exempelvis handel eller arbetsplatser ligger nära bostäderna. Att bygga en tätare stad och blanda
bostäder, service och arbetsplatser går hand i hand med
vår strävan efter hållbarhet och främjar trygghet.
Starka kärnor och stråk

Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostadsutveckling, lokal service och kollektivtrafik. I förlängningen
gynnar det också trafikutvecklingen i staden samt livskraften i mindre orter och landsbygden. Genom att fokusera
på vissa kärnor och stråk blir det tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer att ske, och det underlättar
en långsiktig planering.

20

Verksamheter på rätt plats

I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa samtidigt
som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokal- och
markbehov behöver tillgodoses för företag, stora som
små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskapsintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta, blandade
stadsmiljön där möten och nya idéer kan uppstå. Kontor
och lokaler ska erbjudas i centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, och för att berika den
blandade stadsmiljön. Kontor och andra ickestörande
verksamheter mixas med bostäder för att tillföra liv under
stora delar av dygnet. Textil, mode och design växer och
samlas i kreativa miljöer i stadskärnan.
Högskolan ges utrymme att expandera för fler studenter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås, där
logistikföretagen växer.

Inledning

Handeln och service är en del av stadslivet

Borås ska stärkas och utvecklas som stad för besök och
handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning för
handel, möten, evenemang och nöjen. Handels- och besöksnäringarna behöver utvecklas i samklang för att skapa
många målpunkter och anledningar till besök i staden.
Befintliga handelsplatser behöver utvecklas med förstärkta
stråk och kopplingar, i synnerhet med gång-, cykel-, och
kollektivtrafik. Ny handel ska stärka den blandade stadsmiljön genom att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller
mindre centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer
lokalt tillgänglig, och minskar behoven av långa resor.

En blandad stadsbebyggelse erbjuder
många urbana kvaliteter som är attraktivt
för både invånare och företag.
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Infrastruktur som hanterar tillväxten
Infrastruktur och bebyggelse hand i hand

Utveckla stationer och knutpunkter

För att infrastrukturen ska fungera behöver den samordnas med det nya som tillkommer i form av bostäder, arbetsplatser och andra funktioner. Förtätning och
blandning i redan byggda områden samt kraftsamling av
bebyggelse där infrastrukturen redan är stark är viktigt för
att dra nytta av gjorda investeringar. En god tillgänglighet
förutsätter därför att infrastruktur och bebyggelse plane-

För att fler ska kunna göra hållbara resor i vardagen behövs möjlighet till snabba byten mellan färdsätt. Stationer
och knutpunkter behöver utvecklas där olika transportslag knyts ihop och parkeringsmöjligheter erbjuds. Med
offentlig och/eller kommersiell service vid knutpunkterna
kan de bli mer attraktiva i vardagsresan till eller från jobb,
skola och bostad.

ras hand i hand.
Fler hållbara resor och transporter

Andelen resor och transporter med miljöanpassade och
kapacitetsstarka transportslag behöver öka i takt med att
kommunen växer. Ett yteffektivt transportsystem är inte
bara bra för miljö och hälsa, det lämnar också utrymme
för mer bostäder, mer handel och mer stadsliv. Gång- och
cykelnät behöver utvecklas så att tydliga och trygga stråk
skapas som gör det enkelt att ta sig mellan målpunkter.
Kollektivtrafiken behöver vara snabb och tillgänglig för att
bli ett attraktivt val för fler boråsare. Med fler fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikresenärer ökar möjligheterna
för en god stads- och ortsutveckling.

Det finns potential att utveckla befintliga stationer och
större hållplatser genom att förtäta och komplettera bebyggelsen runtom. Även vid de större infarterna till staden
kan nya platser utvecklas för pendelparkeringar, samåkning och byten.
Samspel mellan transportslag

Alla transportslag behövs för att åstadkomma en god
tillgänglighet. Bilen är och kommer vara ett fortsatt viktigt
färdmedel för många boråsare, pendlare och besökare,
liksom för näringslivet. Med ny teknik kommer miljöpåverkan från biltrafiken minska, och flödena kommer
sannolikt kunna optimeras. Samtidigt behöver bilens infrastruktur i form av gator, vägar och parkeringar vägas mot
möjligheten att utveckla platser för bostäder, handel och
mötesplatser. Det krävs prioriteringar och samspel mellan
olika transportslag för att upprätthålla god framkomlighet
och samtidigt utveckla mer plats för människor.

Hur våra gator utformas har en stor
betydelse för tillgängligheten och attraktiviteten i Borås.
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Inledning

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor

En variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för människor med
olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar till integration, mångfald och social sammanhållning. Ensidiga
bostadsområden behöver kompletteras med nya bostadstyper, och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter
bör eftersträvas vid bostadsplanering. Med flera olika
sorters bostäder inom ett område så kan man också bo
kvar i samma stadsdel under livets olika skeden.
Mötesplatser och målpunkter i alla delar av kommunen

I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas genom rörelser mellan
stadsdelar, orter och med attraktiva mötesplatser. Att
människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck
och livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och
tolerans. Borås stad strävar efter en byggd miljö som
inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten.
Staden behöver bindas ihop socialt genom att fysiska och
tankemässiga barriärer bryts, och genom att målpunkter

och andra som saknar bil. Bostäder, gång- och cykelbanor
samt kollektivtrafik behöver samordnas med offentlig
service för att skapa god tillgänglighet. När staden förtätas
behövs också nya synsätt på hur vi planerar offentlig
service. En tätare stad kräver nytänkande och smarta
lösningar för människors vardagsliv.
Hälsosamma miljöer

God folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Närhet till parker och grönområden främjar
fysisk aktivitet och minskar risken för livsstilsrelaterade
sjukdomar, och kan öka det psykiska välbefinnandet. För
barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. Buller
är en annan hälsoaspekt som behöver hanteras i en tätare
stadsmiljö. Bostäder behöver planeras så att människors
hälsa inte påverkas negativt av buller. Byggnadstekniska
lösningar och utnyttjande av ekosystemtjänster, till exempel växtlighet, kan minska bullernivåerna i staden och
samtidigt skapa andra mervärden.

finns i alla stadsdelar och orter.
Tryggt, tillgängligt och säkert för alla

Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett
bakgrund, ålder, kön eller funktionsnedsättning. Det ska
vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots och
med cykel. Möjligheten att utforska staden, och att på ett
säkert sätt röra sig mellan skola, vänner och aktiviteter ska
vägleda stadsplaneringen. Människor har olika rörelsemönster i vardagen och upplever sin omgivning på olika
sätt. Trygghet är ett exempel på en upplevelse som kan
skilja sig mellan människor berende på ålder och kön. I
planering och utformning av den fysiska miljön behöver
olika människors behov och erfarenheter belysas.
Tillgång till offentlig service

Alidebergsbadet är en av flera viktiga målpunkter för fritidsaktiviteter i Borås.

Offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Skolor,
bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas i nära
anslutning till människors boendemiljö. Det ska vara
möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta ärenden på
rimliga avstånd. Det är särskilt viktigt för barn, äldre
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Inledning

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Alla behöver närhet

Gröna kilar i stadens närhet

Borås är uppskattat för sin närhet till natur och grönområden, vilket är viktigt att ta tillvara på när staden utvecklas. Närheten främjar en aktiv livsstil där många rör sig
till fots och med cykel, vilket är positivt för klimat och
framkomlighet. Det är också en viktig grund för hälsa
och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser, god tillgång
till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, parker, kultur
och offentliga mötesplatser är exempel på kvaliteter som

Runt staden Borås finns stora områden med höga naturvärden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig
resurs för både människor och djur och deras funktioner
för staden är viktiga att värna. Borås stad vill värna dessa
områden genom att vara försiktiga med ny bebyggelse i
dessa områden. Tillgängligheten till dessa områden bör
också stärkas då människor värderar att ha närhet till
grönområden. Det ska också vara enkelt att nå omgivning-

människor värderar.

arna med olika färdsätt.

Närhet till det urbana

Närhet till småskalig lokal service

Urbana kvaliteter är en del av Borås attraktivitet. Med
urbana kvaliteter menas sådant som i princip bara erbjuds
i staden, som kunskapsbaserade arbetsplatser, kultur,
handel, restauranger och nöjen. Människor och företag
attraheras av att det finns mycket att välja på. Det skapar
inspiration och grund för fler idéer, innovationer och
företag som i sin tur bidrar till tillväxt och större utbud.
Att staden kan erbjuda urbana kvaliteter är en viktig del
i en positiv utvecklingsspiral. I staden kan de urbana
kvaliteterna utvecklas genom att vi strävar efter en tät och
varierad miljö i stadskärnan samt i stadens stråk. Närhet
till arbetsplatser, god tillgång till kollektivtrafik, handel,
samhällsservice, kultur, välgestaltade offentliga rum
och parker är exempel på stadskvaliteter som människor
värderar att ha i sin närhet.

I många tätorter och stadsdelar finns torg och små centrum där servicen på vissa håll har minskat. Ett större
lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare avstånd till
vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk aktivitet och sociala möten samtidigt som resebehoven minskar. Genom
att samla bebyggelse runt stadsdelstorg och ortscentrum
kan det småskaliga lokala serviceutbudet stärkas. Det finns
stor potential att utveckla det lokala utbudet genom förtät-

Närhet till den textila identiteten

Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som
textilstad, men arvet lever också i den fysiska miljön.
Byggnader och platser från textilindustrins tid har stor
potential att bli en del av morgondagens stad, och vi vill
lyfta fram den textila identiteten när vi bygger framtidens
bostads- och arbetsplatsmiljöer. Det kräver respekt för
det gamla och nya idéer. Närvaron av, historiska miljöer,
högskolan och dagens moderna forskning samt företag i
staden behåller närheten till det textila arvet.
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ning med fler bostäder i goda lägen.

Inledning

Livskraftig landsbygd

Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är beroende
av nya bostäder för att lokala funktioner ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för
att bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas
med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till
andra allmänna intressen. Borås stad strävar i första hand
efter att värna det som utgör landsbygdens värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.
Då bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare och
avstånden längre till olika servicefunktioner är digitaliseringens utveckling positiv för att verka för en levande
landsbygd. Digitaliseringen påverkar generellt hur vi bor
och lever i kommunen. Den möjlighet som idag finns
till att ständigt vara uppkopplad påverkar utformningen
av den byggda miljön och transportsystemet. E-handeln
innebär exempelvis att man inte är lika bunden till att
fysisk besöka den service man behöver men det ställer
också krav på infrastruktur och leveransmöjligheter till
fastigheter.

Närheten till naturen i
Borås är en kvalitet som
uppskattas av många
boråsare.
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Inledning

Regioncentrum med
nationell och internationell koppling
Stark utveckling som regionens andra största
stad

Borås ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum
och den näst största staden i Västra Götaland. Regionala
målpunkter som högskolan, djurparken, handelsplatserna
och kulturinstitutionerna ska få möjlighet att utvecklas och
locka fler besökare. Kommunen växer med fler arbetsplatser, särskilt inom områdena textil, logistik och e-handel.
Ett mångsidigt näringsliv gör att kommunen står stark
även under konjunktursvängningar. Kommunen behöver
därför skapa förutsättningar för olika företag, av olika
storlek och med olika kunskapskrav, att växa i Borås.
Regional tillgänglighet

Den regionala tillgängligheten är en förutsättning för att
Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende, studier och
arbete. Snabba, effektiva och klimatanpassade regionala
kommunikationer behöver utvecklas som bidrar till en
gemensam arbetsmarknadsregion för Borås och Göteborg
och på sikt även Jönköping. Att bygga Götalandsbanan
är därför en avgörande samhällsbyggnadsfråga för såväl
Borås som för hela regionen.
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En ny järnväg i kombination med starka kompletterande kommunikationer är nyckeln till en stark region med
stort bostadsutbud, växande näringsliv och internationella
kopplingar via Landvetter flygplats.
Regional samverkan

Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att
samverka med andra aktörer. När människor reser allt
längre mellan bostad, arbete, skola och nöje blir kommungränserna mindre viktiga och kraven ökar på att vardagslivet fungerar oavsett vilken kommun man befinner sig i.
Borås har gemensamma intressen med andra aktörer vad
gäller exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och näringsliv. Samverkan med såväl grannkommuner som med
Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Trafikverket och
andra myndigheter är avgörande för att vardagslivet ska
fungera gränslöst och smidigt för människor och företag.

Utvecklingsstrategi

DEL 1 Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin handlar om att främja en bebyggelseutveckling som
stärker förutsättningarna för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar.
Det handlar om att värna om en välfungerande bostads- och arbetsmarknad i Borås och i regionen, genom utvecklade kommunikationer som ger
människor tillgång till snabba och attraktiva resor till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Det handlar också om människors närhet till natur, friluftsliv
och tillgång till vardagsservice. Utvecklingsstrategin illustrerar hur ett hållbart
Borås kan utvecklas.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Utvecklingsstrategi

Övergripande strategier
Femkärnighet

Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna
med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är
navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån

Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda miljön.

Koncentrerat och sammanbundet

Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg.
Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med tät
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Tätt och mixat

Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och funktioner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och
mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar
och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker
och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter
placeras utanför den blandade miljön.
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Utvecklingsstrategi

Mer mötesplatser och målpunkter

Fler attraktiva offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter skapas
som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kommunen
att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning.

Grönt och blått runtom

Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop
bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande grön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs vid planering av
bebyggelse och infrastruktur.

Bygg för mer buss, cykel och gång

Ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och
robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla
byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet
utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagliga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden

Borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attraktiva
bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare
stadsmiljön.

Regional utblick

Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik,
som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar
för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de befintliga järnvägarna.
Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i frågor som rör fysisk planering i
den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
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Utvecklingsstrategi

Strukturbild – framtiden med bred pensel
Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar övergripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen Markoch vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.
Borås — regional kärna

Borås är kommunens och Sjuhärads centrum för arbete,
studier, kultur, nöje och infrastruktur. Det gör Borås till
en kärna av regional betydelse som påverkar utvecklingen i andra kommuner. Den regionala kärnan avser hela
stadsbebyggelsen där den generella inriktningen är en tät
och blandad stadsmiljö. Bebyggelseutvecklingen bör ske
inifrån och ut, med fokus på att komplettera och bygga
samman staden. Särskilt i stadskärnan och centrumnära
stadsdelar bör hög täthet och utpräglad funktionsblandning eftersträvas. Några specifika utvecklingsområden och
utvecklingsstråk pekas ut dit insatser särskilt bör riktas.

30

INRIKTNING FÖR
DEN REGIONALA KÄRNAN
•

En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av
bostäder, arbetsplatser, studier, handel, kultur och
nöjen. Centrala delar av Borås utvecklas för fler
mötesplatser, attraktioner och besöksanledningar.

•

Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, komplettering och omvandling av befintlig
bebyggelse. Särskilt i stadskärnan och centrum
nära stadsdelar ska en hög exploateringsgrad
eftersträvas.

•

Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg
och knutpunkter.

•

Centrala Borås är knutpunkt för den regionala
infrastrukturen. Staden har goda kommunikationer med omkringliggande kommuner och regioner.
Götalandsbanan och dess station ska ligga centralt
i staden och möjliggöra en större studie- och arbetsmarknadsregion.

•

Bostadsområden med ensidig struktur kompletteras med nya bostadstyper, utifrån områdenas
specifika förutsättningar.

Utvecklingsstrategi

Serviceorterna — kommunala kärnor

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommunens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare. Som
kommunala kärnor är de samlingspunkter för service
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser i ett
omland av mindre orter och landsbygd. Högstadieskola,
vårdcentral, äldreboende och detaljhandel är funktioner
som möjliggör ett gott vardagsliv nära natur och landsbygd. Staden och serviceorterna bildar därmed grunden
till en femkärnig struktur som har stor potential för en
hållbar utbyggnad.
Serviceorterna har identifierats utifrån dagens folkmängd
och serviceutbud. I samband med aktualitetsprövning av
översiktsplanen bör nya förutsättningar beaktas för att
se om även andra orter kan defineras som serviceorter.
Exempelvis kan en utbyggnad av väg 180 mot Alingsås
leda till en stark utveckling i Sandhult, med fler invånare
och större serviceutbud.
I serviceorterna föreslås en utbyggnad enligt stationsnärhetsprincipen, dvs. att samla bebyggelse på nära station,
större hållplats eller centrum. Om det t.ex. finns dagligvaruhandel och förskola nära stationen blir det enklare
att resa kollektivt till vardags. Samtidigt gynnas lokala
verksamheter av att människor kan uträtta ärenden i
samband med resor. Inom ca 1 000 meter från station/
centrum bedöms potentialen vara som störst att få till en
hållbar utbyggnad med fokus på kollektivtrafik och lokal
utveckling.

INRIKTNING FÖR DE
KOMMUNALA KÄRNORNA
•

Serviceorterna utvecklas som kommunala kärnor
som kompletterar staden med arbetsplatser samt
vardagsservice som skola, vård, bibliotek och dagligvaruhandel.

•

Fokus ska ligga på komplettering och förtätning
som stärker befolkningsunderlaget för service och
kollektivtrafik.

•

Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och
samlande punkter för ett större omland. Servicefunktioner bör så långt som möjligt samlas i eller i
anslutning till orternas centrum. Det är positivt om
offentlig och privat service kan dra nytta av varandra
genom att lokaliseras tillsammans, gärna ihop med
bostäder.

•

Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas
bostadsutbud med avseende på storlek och upplåtelseform. Fler radhus och flerbostadshus med hyresoch bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostadsstorlekar som möjliggör kvarboende.

•

Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika
trafikslag bör utvecklas. De bör lokaliseras på ett sätt
som underlättar för människor att uträtta ärenden i
samband med resor/byten.
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Utvecklingsstrategi

Orter av lokal betydelse

Orter av lokal betydelse är alla kommunens tätorter utöver
staden och serviceorterna. Några orter ingår numera
definitionsmässigt i en större tätort, men eftersom karaktären och identiteten oftast förknippas med den enskilda orten hanteras de som egna orter i översiktsplanen.
Invånarantalet varierar mellan ca 300 till strax över 1 000
i de olika orterna. Serviceutbudet ser därmed också olika
ut. De flesta av orterna har offentliga funktioner som
förskola eller skola och ibland finns inslag av småskalig
handel eller restauranger. Servicen är av stor betydelse för
boendemöjligheterna och orterna är viktiga mötesplatser
och identitetsbärare för civilsamhället och den närmaste
bygden.
Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller för
att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också vara avgörande för möjligheten att bo på omgivande landsbygd.
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla orter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på ett sätt som
gynnar det lokala livet.Bostadsformer som kompletterar
det befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.
Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från
medborgare, företag och organisationer. Kommunen
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stötta och
bejaka initiativ som stärker lokal utveckling, serviceutbud
och aktiviteter. Ett klokt byggande i kombination med
utbyggnad av snabb och pålitlig internetuppkoppling är
viktiga förutsättningar för att livskraften i kommunens
mindre orter och landsbygden kan stärkas.
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INRIKTNING FÖR
ORTER AV LOKAL BETYDELSE
•

Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse och ska ges möjlighet att växa genom kvarboende och inflyttning.

•

Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning till funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga bostadstyper och upplåtelseformer.

•

Snabb och robust internetuppkoppling är viktig
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och
landsbygd.

•

Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar
orternas funktioner och mötesplatser för den
närmaste bygden.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstråk kommunalt

Stråken mellan staden och serviceorterna binder samman de fem kärnorna med bra kommunikationer. Här
finns boendemöjligheter utanför staden och samtidigt
god tillgänglighet med lokal och regional kollektivtrafik.
Stråken varierar mellan att ha sammanhållen bebyggelse
och att vara av landsbygdskaraktär med glesare bebyggelse. Utmed stråken bör ny bebyggelse lokaliseras så att
underlaget för kollektivtrafiken ökar och möjligheten att
utveckla lokal service stärks. Mest positivt är om orterna
kan förtätas, men även i mindre bebyggda delar kan byggnader placeras så att det är enkelt att åka buss, eller på ett
sätt som på sikt skapar underlag för småskalig service vid
vissa hållplatser. Stråken ska bindas samman med snabba

INRIKTNING FÖR
KOMMUNALA UTVECKLINGSSTRÅK
•

Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstrukturen genom att erbjuda bra kommunikationer
mellan staden och serviceorterna.

•

Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör
bebyggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser
samt med anpassning till landskapet.

•

Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta
så att staden och serviceorterna binds samman.

cykelstråk för att främja pendling med cykel.

Utveckling enligt stationsnärhetsprincipen där bebyggelse samlas kring stationer, centrum och knutpunkter.
		
		
Knutpunkt
		
		
Tät & blandad bebyggelse
		
		
Bostadsbebyggelse
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Grön infrastruktur

Transportsamband

Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för bl.a.
människans hälsa och för ekomsten av ekosystemtjänster.
Kartan pekar ut en övergripande grön infrastruktur som
utgörs av de viktigaste natur- och rekreationsområdena.
Runt staden finns gröna kilar, t.ex. områdena Kype, Rya
Åsar och Kransmossen som erbjuder ett stadsnära naturoch friluftsliv. När staden växer kommer det behövas
kvalitetshöjande insatser och åtgärder som ökar tillgängligheten med gång- cykel och kollektivtrafik.

Genom Borås löper ett antal vägar och järnvägar som
är viktiga för arbetspendling och näringslivstransporter.
Transportstråket västerut mot Göteborg samt österut mot
Jönköping ska kompletteras med Götalandsbanan för att
möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare resor
för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik. På
befintliga järnvägar vill Borås Stad se kapacitetshöjande
åtgärder som möjliggör fler hållbara transporter. Det skapar också förutsättningar för utveckling av kommunens
serviceorter som har stationer på de regionala banorna.

Den gröna infrastrukturen preciseras under Planeringsprinciper - Gröna och blå strukturer. Där visas även
viktiga gröna samband.

Ekosystemtjänster är de tjänster och funktioner som
naturen tillhandahåller och som gynnar människan.
Genom att planera för ekosystemtjänster kan många
nyttor uppnås för hälsa, klimatanpassning och
samhällskostnader.

Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden av vägarna
27, 40, 41, 42 och 180. Dessa vägar är viktiga för regional
arbetspendling och godstrafik och ska hålla hög standard. Översiktsplanen föreslår en ny dragning av väg 180
mot Alingsås som kan utgöra en framtida väg 42 mellan
Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Staden kan
avlastas betydligt från genomgående trafik vilket öppnar
upp utvecklingsmöjligheter såväl i Borås som i Fristad där
mycket tung trafik passerar. Med en ny väg kan möjligheter till ortsutveckling också uppstå i Sandhult och Hedared, kopplat till utvecklingen vid fordonstestverksamheten
kring Hällered. Vid aktualitetsprövning av översiktsplanen
kan Sandhult studeras som potentiell serviceort utöver de
som pekas ut i den här översiktsplanen.

INRIKTNING FÖR DEN
GRÖNA INFRASTRUKTUREN
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•

En övergripande grön infrastruktur ska säkerställas genom att viktiga områden och samband
bevaras och/eller utvecklas i takt med bebyggelseutveckling eller andra åtgärder.

•

De gröna kilarna värnas från åtgärder som påverkar naturvärden och rekreationsmöjligheter
negativt. Stadsnära områden som Kype, Kransmossen och Rya åsar ska erbjuda den växande
staden ett nära friluftsliv och naturupplevelser.

INRIKTNING FÖR TRANSPORTSAMBAND
•

Transportsambanden till och från Borås ska ha
hög kapacitet och erbjuda god framkomlighet
för arbetspendling och näringslivets transporter.
Borås verkar för förbättrad standard på befintliga järnvägar och vägar, i samarbete med andra
aktörer.

•

Fler transporter ska ske på ett klimatanpassat
och kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektivtrafikandel.

•

Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikorienterat samhälle genom att prioritera stationsnära
utveckling och koncentration utmed stråk och
noder.

•

Borås verkar för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan med en centralt placerad station i
staden.

•

Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som
en framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad.
Den nya dragningen avlastar staden och orterna
och möjliggör en tät och hållbar stadsutveckling.

Utvecklingsstrategi

Strukturbild

Bebyggelse
Regional kärna
Kommunal kärna
Ort av lokal betydelse
Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Ny järnväg
Ny väg

Grön infrastruktur
Gröna kilar
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Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk

Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör
främjas. Stråken är viktiga för att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar samt möjliggöra för
en koncentrerad stadsutveckling som främjar hållbara
transporter. Gatunätet är en viktig resurs i en växande
stad, där många gator inte alltid används effektivt. Genom
omvandling av vissa vägar till stadsgator kantade av ny
stadsbebyggelse med mer bostäder, service och mötesplatser skulle de kunna utvecklas till livliga stadsrum som får
staden att växa ihop.
De urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt och
trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med större trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas till den
specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha en fortsatt
viktig regional funktion men kan på längre sikt integreras
i ett sammanhängande stadslandskap. En förutsättning är
att frågan om farligt gods hanteras. Därmed kan den täta
stadens urbana kvaliteter och upplevda gräns flyttas längre
ut samtidigt som en stor bostadspotential tas tillvara. En
sådan utveckling förutsätter bland annat förstärkningar
i kollektivtrafiken samt att staden i samverkan med t.ex.
Trafikverket hittar lösningar för hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cykel- och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkomlighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.
Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i stråken
närmast stadskärnan. Hög bebyggelsetäthet, funktionsblandning och publika bottenvåningar är önskvärd i
dessa delar. Nära stadskärnan bör också gång-, cykel- och
kollektivtrafik prioriteras. Längre ut i stråken kan det röra
sig om mer punktvisa insatser, exempelvis förtätning vid
stadsdelstorg. Trafikmixen kommer behöva anpassas så att
framkomligheten för olika trafikslag kan säkerställas. Där
stråken tangerar exempelvis större trafikleder kommer det
behövas åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner.

De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och
vattenanvändning.
INRIKTNING FÖR URBANA STRÅK
•

Stråken bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta
av, samt öka befolkningsunderlaget för kollektivtrafiken.

•

Stråken närmast stadskärnan utgör ett slags
”mellanlandskap” och är viktiga för att den centrala staden ska kunna utvidgas. Här bör gångcykel- och kollektivtrafik prioriteras och få en
framträdande roll i gaturummet. Biltrafiken bör
anpassas till oskyddade trafikanter, t.ex. genom
sänkt hastighet. Ny bebyggelse bör utformas så
att byggnader och gata samspelar och bildar ett
attraktivt gaturum. Förutsättningarna för att ha
verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska alltid
studeras i samband med ny bebyggelse.

•

Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska
lägen, exempelvis vid stadsdelstorg eller kollektivtrafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gångoch cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna
binds samman med centrala staden med gena och
säkra stråk.

•

Där stråken möter större trafikleder ska samråd
ske med berörda aktörer så att planerade åtgärder
kan gynna både stadens utveckling och trafikens
behov.

•

Tillgången till parker och grönområden i de urbana
stråken ska bevaras och utvecklas. Gröna inslag utmed stråken är en kvalitet som tillför variation och
attraktivitet. Där stråken möter grönområden bör
kopplingen till dessa stärkas och utvecklas genom
exempelvis förbättrade entrépunkter.

På kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken närmast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan sprida sig i
en kompakt struktur och vidga den upplevda stadskärnan.

Borås
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Utvecklingsområden

Områden där kommunen särskilt vill främja ny bebyggelse
utifrån att det finns stor potential till stadsutveckling. Större utvecklingsområden som pekas ut är Gässlösa, Hestra,
Regementet, Knalleland och Getängen. Tidshorisonterna
ser olika ut. För Hestra och Regementet har planarbete
respektive byggnation redan påbörjats. I Knalleland pågår
arbete med en strategisk plan. För Gässlösa och Getängen
är stadsutvecklingsmöjligheterna beroende av att tekniska
anläggningar, avloppsreningsverk respektive kraftvärmeverk, avvecklas. Stadsutveckling i områdena innebär
stora markanvändningsförändringar och ett omfattande
utredningsarbete. Tidshorisonten för dessa områden är
därför längre, kanske 5-20 år. Men för att möjliggöra en
bra stadsutveckling där all potential tas tillvara bör ett
strategiskt utrednings- och planarbete ta vid redan i närtid.
Utvecklingsområdena preciseras i del 2 - Mark- och vattenanvändning.

INRIKTNING FÖR
UTVECKLINGSOMRÅDEN
•

I utvecklingsområdena finns stor potential till
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i
kommunens planarbete

•

För utvecklingsområden där planering inte påbörjats bör planprogram eller andra fördjupningar tas
fram för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra
en god och hållbar stadsutveckling.
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Planeringsprinciper
Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier.
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön,
redovisas i kapitlet Hänsyn.
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Bostadsbyggande
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen
och tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska
kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten,
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att
tillgodose detta behov och skapa en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt
med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud
av boendeformer i goda lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för
att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.
Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att
flytta inom sin ort. Det är positivt om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå
från det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen
kan bostadsområden kompletteras på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på en
begränsad yta, och därmed bör exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande
ska alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa
lösningar som stärker en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Planeringsprinciper
•

Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad
för alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrågan.

•

Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering,
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer.

•

Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel,
samhällsservice och icke-störande verksamheter för
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd
mellan funktioner.

•

I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och
i urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvåningar för exempelvis verksamheter, som butiker
eller förskolor studeras.

•

Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara
ett attraktivt alternativ i vardagen.

•

Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet
säkerställas.

•

Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval
och utformning.

•

Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av
boendemiljöer.

Läs mer

Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram
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Gröna och blå strukturer
Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, mötesplatser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När
befolkningen växer och staden blir tätare är det särskilt
viktigt att gröna strukturer tas tillvara och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till exempel rekreation,
upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av
dagvatten eller andra ekosystemtjänster, samt deras del i en
sammanhängande grön struktur, ska bedömas i samband
med planeringen. Förtätning innebär inte automatiskt att
grönytor går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att
kompensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.
Kring Borås tätort finns områden med höga naturvärden
och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig resurs
för både människor och djur, och deras funktioner för
staden är viktiga att värna. Vissa områden har potential
att utvecklas, särskilt i samband med att Borås förtätas
och det blir fler invånare. Natur- och rekreationsområ-

dena ska värnas och utvecklas genom ökad tillgänglighet
och förbättrade funktioner. Möjligheten att nå natur- och
rekreationsområden med gång-, cykel- och kollektivtrafik
ska prioriteras.
I staden och tätorterna finns ett brett utbud av parker och
grönområden av olika storlek och kvalitet. Tillgången till
sådana områden får inte påverkas negativt när ny bebyggelse utvecklas.
I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassificering
av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås, de fyra
serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, Gånghester och Svaneholm. Grönområdesplanen omfattar bara
grönområden på kommunal mark. Klass I och II-områden
i Grönområdesplanen ska inte påverkas negativt då ny
bebyggelse uppförs. Områden av klass III och IV som berörs av förtätning bör kompenseras genom nya grönytor
eller kvalitetshöjande insatser i närområdet. Möjligheten
att skapa små men högkvalitativa grönytor ska aktivt

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter aktivitetsplatser
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

KVARTERSPARK
MÖTESPLATS
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

KVARTERSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

MÖTESPLATS

lekutrustning
större gräsyta för utomhusaktiviteter sittplatser

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll.
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undersökas i samband med projekt med hög exploatering.
Växtlighet på tak och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta lösningar för gröna tillskott i täta miljöer
som dessutom ofta har sociala värden i form av mötesplatser. Det motverkar även olägenheter som uppstår i staden,
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och förhöjda
temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som t.ex. asfalt.
Genom mer satsningar på anläggningar av och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta samhällskostnader
för till exempel översvämningar.
I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten vara
god. Viskan är ett viktigt element som kompletterar
byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan dessa
olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De stråk som
ligger intill Viskan behöver platser och torg som inbjuder
till möten. Genom att planera för service och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner och bostäder,
samt ytor som uppmanar till spontana möten, kan Borås
stadsliv stärkas. Utgångspunkten är att Viskan ska vara
tillgänglig för alla, såväl boråsare som besökare. Samtidigt
ska Viskans naturvärden värnas och de ekosystemtjänster
som vattnet erbjuder ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Planeringsprinciper
•

Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur- och
rekreationsområden för människors rekreation,
djurs och växters livsförutsättningar samt tillgång till ekosystemtjänster.

•

Grönområdesplanens klass I- och klass II-områdenska värnas från negativ påverkan. Övriga
grönområden som påverkas av förtätning ska
ersättas med kompensationsåtgärder.

•

Tillgången till offentliga mötesplatser och
grönytor av hög kvalitet ska säkerställas. Grönområdessnurran från Grönområdesplanen är
vägledande i planeringen.

•

Högkvalitativa grönytor skapas i samband med
att ny bebyggelse tillkommer, genom exempelvis växtlighet på väggar och tak, pocket parks
och stadsodlingar. Detta innebär delar av ett
förebyggande klimatanpassningsarbete, samt
bidrar till att minska skador från luftföroreningar- och bullerproblematik

•

Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska
värnas och tillgängliggöras. På lämpliga platser
ska förutsättningar skapas för mer aktivitet i
och omkring vattnet.

•

I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed
Viskan genom att offentliga platser och stråk
samt gröna ytor säkerställs.

Läs mer

Borås Stads Grönområdesplan
Fortsatt arbete med grön infrastruktur

Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid förtätning
av staden. Kunskapen om viktiga områden och samband
behöver därför fördjupas. I arbetet kan ingå att se över
Grönområdesplanens klassningar och att kartlägga all
mark, såväl kommunalt som privat ägd.
Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal fråga,
då den ofta korsar kommungränser. Länsstyrelsen ska i en
regional handlingsplan kartlägga spridningskorridorer för
växter och djur samt peka ut bristområden. Handlingsplanen är ett bra underlag till det fortsatta arbetet med grön
infrastruktur vi ser behov av i Borås.
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Trafik, transporter och mobilitet
Gång

En tätbebyggd stad med en blandning av bostäder,
verksamheter och handel skapar korta avstånd och blir
attraktiv att röra sig i som gångtrafikant. Gång är ett naturligt transportsätt för kortare sträckor, särskilt i den täta
staden. Gator och torg ska utformas utifrån fotgängarens
perspektiv. Från stadskärnan utmed de urbana stråken,
ska gångvägen vara tydlig, trygg och tillgänglig. Med ökad
koncentration av servicefunktioner utmed stråken minskas även avstånden mellan målpunkterna vilket främjar
rörelser till fots.
Cykel

Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cykelinfrastrukturen ska vara sammanhängande, lättorienterad
och tydlig. Cykelnätet ska bindas samman i centrala Borås
och i tätorterna. Genom drift och underhåll av cykelvägarna ska det vara tryggt, säkert och enkelt att cykla året om.
De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med Borås
större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa cykelleder
ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt cykelvägnät som
sträcker sig längre ut i staden. I utkanten av centrum
görs även tvärförbindelser för att skapa genare stråk för
cyklisterna. Ombyggnationer samt utbyggnadsordning för
stadens cykelvägnät görs i cykelplanen.
Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och placeras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter, målpunkter
och i stadskärnan. I Borås stads parkeringsregler finns parkeringstal för cykel som ska stärka förutsättningarna för
att cykla. Vid strategiska platser i staden bör hyrcykelsystem finnas så att människor enkelt kan ta sig runt i staden.
Kollektivtrafik

I Borås finns ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem som
många använder i sin vardag. En attraktiv kollektivtrafik som fler vill använda kräver god tillgänglighet, korta
restider och hög turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och
Västra Götalandsregion har gemensamt tagit fram en
utvecklingsplan för stadstrafiken. Den anger att det finns
stor potential för ökat resande med busstrafik inom Borås
då de flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten
för bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås

är idag det största hindret för att få en snabbare och mer
attraktiv kollektivtrafik.
Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med god
framkomlighet och goda möjligheter till byten i en centralt
belägen bytespunkt. Den lokala och regionala busstrafiken
behöver god anslutning till resecentrum för enkla byten till
övrig kollektivtrafik. Resecentrum och den centrala knutpunkten ska kompletteras med noder för byten som ska
bidra till att skapa en snabbare resa och ökad tillgänglighet.
Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet identifieras tillsammans med övriga aktörer. God
framkomlighet förutsätter att kollektivtrafiken prioriteras
där det riskerar att uppstå trängsel.
Motortrafik

Vägnätet för motorfordon ska ha god framkomlighet och
säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik har i
rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor del p.g.a.
att lokal, regional och nationell trafik blandas. För att hitta
en bra balans i trafiken behöver vidare utredningar genomföras, bland annat behovet av nya väg- och gatuförbindelser. Detta arbete sker inom ramen för en Trafikplan.
Parkering för bilar och andra fordon är en del av trafiksystemet. Parkering har betydelse för såväl boendemiljöer
som för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parkeringar ytkrävande och måste ställas i relation till annan
markanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor, t.ex.
parkeringshus eller integrerat med andra byggnader. Bilpooler och mobility management-åtgärder kan också vara
effektiva lösningar. Borås Stad har riktlinjer och regler för
parkeringar som tillämpas i samband med nybyggnation.
Pendelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen eller vid
strategiska platser är avgörande för att resan ska kunna
fortsätta med kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning.
I serviceorterna och utmed de stora infarterna till Borås
finns potential att hitta platser för pendelparkering och byten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas
med olika former av service.
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Utvecklingsstrategi

Nya tekniska system

Teknikens utveckling kommer med stor sannolikhet att
påverka och ge ökat inslag av digitala och automatiserade
tjänster vad det gäller mobilitet. Självkörande bilar, individanpassad information och bilpooler är exempel på sådana
tjänster. Dock är det osäkert när och hur tekniken kommer
slå igenom, vilket innebär att påverkan på trafiksystemet än
så länge är okänd. Det är viktigt att följa och styra arbetet
för lösningar som gynnar en hållbar utveckling. Därmed
är det relevant att planera med flexibilitet i utformningen
av stadsmiljöer så att staden är förberedd på en eventuell
omställning av infrastrukturen i och med ny teknik.

Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor plats
och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För staden Borås
innebär detta att hitta lämpliga lösningar som underlättar
och minskar belastningen i och igenom den centrala staden.
Den långsiktiga inriktningen är att stora godsflöden ska
passera utanför centrala Borås. En omlastningscentral för
Borås centrala delar för omlastning och transporteffektivisering av gods in och igenom staden är ett sätt att minska
belastningen av godstransporter. Denna möjlighet bör
utredas vidare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås
ett utredningsområde för möjlig omlastning av gods.

Spårbunden trafik

Spårbunden kollektivtrafik är mest miljövänlig och har
störst kapacitet. Tåg brukar också ses som mest attraktivt
av dagspendlare, särskilt på längre avstånd. I det befintliga
järnvägsnätet genom Borås krävs förbättringar av den spårbundna trafiken för att öka resandet. Kust till kustbanan,
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan har för låg kapacitet
för att erbjuda ett effektivt resande. Banornas underhåll
är eftersatt, och banorna har låg standard. Effektivare
regionala banor skapar förutsättningar för ortsutveckling
i Borås och grannkommunerna genom att utgöra ryggrad
i de olika stråken. De är också viktiga komplement till en
framtida Götalandsbana för att knyta samman det regionala resandet. I översiktsplanens perspektiv är det viktigt
att koncentrera ny bebyggelse nära stationer för att stärka
resandeunderlaget utmed de järnvägar som finns.
Godstrafik

Västra Götaland är Nordens ledande logistikregion och
Borås har en viktig roll för godstransporter. För Borås näringsliv med spetskompetens inom textil, logistik och handel är godstransporter av stor betydelse.Godstransporterna
inom och från Borås har successivt ökat och godstrafiken
förutspås öka ytterligare i takt med att Göteborgs hamn
byggs ut. Det kommer delvis att påverka Borås när gods
ska passera staden. Cirka 60 procent av godsmängderna
transporteras på väg. Den tunga trafiken mellan Stockholm
och Göteborg passerar i huvudsak genom Borås på väg 40.
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För regional godshantering är det lämpligt med en placering av t.ex. en kombiterminal någonstans i Sjuhärad som
inte hamnar i konflikt med stadsutvecklingen i Borås.
		
Västra Götalandsregionen har tagit fram en godstransportstrategi och tillhörande handlingsplan.
Insatserna inom det strategiska området transportinfrastruktur av hög klass syftar till att:
• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet, 		
effektiva noder och goda förutsättningar för 		
intermodalitet.
• Effektivisera transporter och minska transpor		
ternas miljöpåverkan, att introducera smar-		
ta fordon och icke fossila bränslen. Insatserna syftar
även till att skapa en bättre balans mellan olika
trafikslag som används för transittrafik genom ökade
möjligheter till överföring av trafik från väg till järn
väg. För att denna överföring ska vara möjlig behöver
konkurrenskraften för järnvägstransporter stärkas.

Utvecklingsstrategi

Mobility Management (MM) är ett koncept
för att främja hållbara transporter och påverka till minskad bilanvändning genom att
förändra resenärers attityder och beteenden.
Det kan ske genom att uppmuntra eller förenkla för resenärer att välja miljövänliga och
effektiva färdsätt.
Utveckling av transportinfrastruktur

Borås stad arbetar tillsammans med Trafikverket och
andra aktörer för att säkerställa en hållbar och fungerande
infrastruktur i kommunen. Trafikverket arbetar utifrån en
strategi som kallas för fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen har fyra steg som täcker in olika aspekter och skeden
i utvecklingen av transporter och infrastruktur. De första
två stegen har fokus på hållbart resande. De handlar om
att bearbeta förhållningssätt och marknadsföra hållbara
resval – även kallat mobility managment. Om steg 1- och
2-åtgärder inte är tillräckliga kan det vara aktuellt att göra
investeringar i om- och nybyggnad av infrastruktur.
Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprincipen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i
kommunen.
Fyrstegsprincipen
1. Tänk om

Det första steget handlar om att först och främst
överväga åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan
tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)

Fortsatt utredningsarbete
ÅVS Noden Borås

Trafikverket gör tillsammans med Borås Stad åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Den kartlägger problembilden för en växande stad och identifierar brister, möjliga
lösningar och ansvarsfördelning mellan kommunen,
Trafikverket, Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
Borås Stad och Trafikverket verkar för en överenskommelse om ansvar och kostnader för genomförandet av
föreslagna åtgärder. Noden Borås ska också tydliggöra
samarbetsformer och metoder för uppföljning av åtgärder för att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås
med bibehållen funktion av väg 40. ÅVS Noden Borås
och Översiktsplanen kommer vara viktiga underlag för
kommande arbeten inom trafikområdet.
Trafikplan

Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden pågår.
Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar den
fysiska miljön för samtliga trafikslag. Trafikplanen ska
beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på
trafikslag och ge förslag på förbättringar dem emellan för
att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen blir ett underlag
för Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete
utifrån avsatta medel.
Områden som har påtagliga brister idag och behöver studeras särskilt noga i detta arbete är Druvefors, Bergsäter,
Knalleland och Viared, samt de framtida omvandlingsområdena Gässlösa och Getängen där trafiken kommer
få helt andra förutsättningar än vad den har idag. Dessa
är idag renodlade verksamhetsområden och har stor
potential för stadsutveckling med mycket bostäder och
arbetsplatser, vilket kräver en betydande förändring av
infrastrukturen.
I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar
stadsutveckling med utrymme för mer gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördjupas i trafikplanen där samhällsekonomiska analyser och trafikmodellering kommer ingå.
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Utredning av nya vägkopplingar
Väg 180

Analyser av den framtida trafiken visar att en ny väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt norr om
Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på vägstrukturen
i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i ÖP06
och har analyserats och bedöms vara samhällsekonomiskt
lönsam. Den nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180
kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och
farligt gods från stadens centrum och infartsgator, samt
avlasta väg 42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Skaraborgsvägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken avlastas
också från tung trafik och farligt gods. Det ger möjligheter
för stads- och ortsutveckling. Med en ny och förbättrad
anslutning till Tvåstadsområdet (Trollhättan/Vänersborg)
kan arbetspendlingen i stråket förstärkas och trafik från
Boråsregionen kan ansluta till Tvåstadsområdet utan att
belasta gatunätet i Borås tätort. Väg 180 finns med som
prioriterad bristkandidat i regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 (antas 2018). En
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) förväntas påbörjas tidigast 2020.
Vägreservat redovisas på markanvändningskartan i Del 2 .
Övriga väglänkar

Följande väglänkar ska tills vidare betraktas som utredningsförslag till det fortsatta arbetet med trafikplan. Länkarna är inte utpekade på karta i översiktsplanen.
Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)

För trafik från Borås norra delar till de östra delarna av
Borås bör en ny vägsträcka studeras mellan väg 42 och väg
40, från norr till öster om Borås. För att få så god effekt
som möjligt bör denna ligga så nära Borås centrala delar
som möjligt. Syftet är att avlasta Skaraborgsvägen, Kungsleden och Åsbogatan från genomfartstrafik vilket ger nya
möjligheter för stadsutveckling i Knalleland och centrum. Avlastningen av Åsbogatan ger också möjlighet att
utveckla ett urbant stråk från centrum genom Villastaden
till sjukhuset och vidare till Hässleholmen. Denna bedöms
översiktligt ge stor effekt och avlastningen i centrum.
Åtgärder kring Viared

En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete med
Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram till Viared
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behöver utredas. Särskilt problematiskt är det i stråket
mellan Viared och centrum där endast väg 40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av
trafiksituationen och dess lösningar och samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det är också i dessa
områden som trafikökningen bedöms bli extra stor. En
del i utredningen är att studera en utbyggnad av ett nytt
trafikmot vid Boråstorpet från väg 40 för Viareds södra
delar planeras. Dessa åtgärder som rör lokalt trafikarbete
inom Borås kommer att sannolikt belasta kommunens
ekonomi men är avgörande för att staden, näringslivet och
arbetsmarknaden ska kunna växa.
Koppling öst–syd (väg 40–27)

Analyser av den framtida trafiken på väg 40 visar att den
tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer att
öka mycket tillsammans med ökad persontrafik stråket.
Kapaciteten på väg 40 kommer på sikt inte att räcka till
om man lägger samman denna trafikökning med den växande stadens trafikökning. Genom att göra en ny anslutning till väg 40 öster om Borås från den nyligen utbyggda
väg 27 mellan Viared och Kråkered skapas möjlighet till
förbifart för trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan
all regional genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala
delar vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter
och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den
långsiktiga lösningen av detta.

Läs mer

Borås tads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Borås Stads parkeringsregler
Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper
•

Vägnätet i Borås ska upprätthålla en god framkomlighet, standard och trafiksäkerhet. Vägar av betydelse för arbetspendling och näringslivstransporter ska
säkerställas i takt med stadens utveckling.

• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas
för att använda marken optimalt.

•

Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet
genom att vara säkra och trygga med god framkom-

•

Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska lägen i
staden, i serviceorterna och på andra platser där det
främjar kollektivtrafik, gång, cykel och/eller samåkning.

•

Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen
i stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning
av infrastrukturen i och med ny teknik.

•

Kommunen ska arbeta aktivt med mobility managementåtgärder för att uppmuntra till fler hållbara
resor och optimera nyttan av befintlig infrastruktur.

•

Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande
Trafikplan ska tas fram som utreder behovet av
åtgärder i det övergripande trafiknätet.

•

Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar
möjligheten till utbyggnad av planerad transportinfrastruktur.

lighet.
•

Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen. Stationer och knutpunkter för byten mellan
trafikslag behöver förstärkas.

•

I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god
stadsutveckling och framkomlighet för alla trafikslag.

•

•

Borås ska verka för att för att kapacitet och standard
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i
stationsnära lägen.
För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera
utanför staden för att minska de negativa effekterna av buller och främja säkerheten i staden för en
attraktiv stadskärna.
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Sociala och hälsosamma livsmiljöer
Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa avstånd
mellan målpunkter och människor. En tät och funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en attraktiv miljö med
liv, rörelse och tillgängliga mötesplatser. I vardagen rör sig
människor mellan bostad, arbete, skola, fritid och andra
aktiviteter. Om många funktioner samlas i närområdet
skapas närhet för fler människor till arbete, service och
fritidsaktiviteter. Ett brett utbud i närområdet blir praktiskt
enklare och ger även området en särskild identitet. Det
skapar också rörelse och ger upphov till vardagliga och
spontana möten mellan människor med olika bakgrund.
Kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt.
Det är en styrka att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men det är samtidigt en utmaning att människor lever
uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. Genom att
separerade stadsdelar och tätorter binds ihop kan mångfald, möten och trygghet främjas.
Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går och
cyklar har positiva effekter på människors fysiska hälsa
och bidrar till mindre buller. Gång- och cykelvägar prioriteras i kombination med korta avstånd till kollektivtrafik.
Att motverka barriärer är en viktig förutsättning för att
fler människor ska röra sig till fots och med cykel. Därtill
är tillgång till parker, vatten och grönområden viktigt för
såväl fysiskt som mentalt välbefinnande.
En tätare stad kräver god planering av offentliga rum
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnaderna.
Människor ska kunna mötas på offentliga platser, både
i sitt närområde och på stadens gator och torg. Kvalitet,
tillgänglighet, trygghet, variation och närhet är ledord för
att utveckla goda mötesplatser och offentliga rum.
Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i
all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa och trygga,
så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska utgå från
barnperspektivet, genom att man lyssnar på barn och unga
om hur de använder och vill använda den byggda miljön.
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Planeringsprinciper
•

Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det
är särskilt viktigt i områden med brist på allmänna
ytor.

•

Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för
att stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska vidgas.

•

Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom
att utgå från olika människors och gruppers behov
samt erfarenheter. Kommunens planering ska genomsyras av jämställdhets- och barnperspektiv.

•

Tillgänglighetsaspekter för individer med olika
funktionsnedsättning ska beaktas vid utformning av
det offentliga rummet.

•

Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av
det offentliga rummet och i trafikmiljöer.

•

Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela
kommunen med närhet till lekplatser, naturområden och parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i
kommunens planering.

Utvecklingsstrategi

Näringsliv, arbetsplatser och handel
I Borås ska företag ha goda villkor att verka och utvecklas,
samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att verksamheter
ska kunna hitta sin rätta etableringsplats. Personal- och
besöksintensiva verksamheter blir allt vanligare i och med
att fler arbetar inom tjänste- och kunskapsbaserade yrken.
Sådana verksamheter är beroende av närhet till varandra
och till stadsmiljöer. Omvänt bidrar de också till stadsliv
och handel, när mycket människor är i rörelse, och har
därför en given plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala
delar av kommunen, företrädesvis i Borås, men även i
serviceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-,
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är goda.
På så sätt bidrar näringslivet till stadsutvecklingen och till
bättre förutsättningar för andra näringar inom handel,
service och kultur.
Storskaliga, störande och transportintensiva verksamheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för
att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika
tung trafik genom staden. Transport krävande verksamheter bör i första hand lokaliseras i områden utmed stora
transportleder och verksamheternas miljöpåverkan ska
minimeras. I delen Mark- och vattenanvändning beskrivs
utredningsområden utmed väg 27/41, där det på sikt kan
bli aktuellt att lokalisera störande och transportkrävande
verksamheter.

sområden minskar. Därför föreslås inga nya externa
handelsområden.
Planeringsprinciper
•

Personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras i centrala lägen med god kollektivtrafik och
gång- och cykelförbindelser.

•

Transportintensiva verksamheter lokaliseras
utanför den blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även hit ska det finnas god kollektivtrafik,
gång- och cykelbanor.

•

Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet
ska ges utrymme att växa som en del av centrala
staden.

•

Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig
och blandad stadskärna som lever under stora
delar av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör
lokaliseras nära bostaden för att minimera människors transportbehov.

•

Befintliga handelsområden utvecklas och kompletteras om möjligt med bostäder och andra
former av service för en mer blandad miljö.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knalleland,
Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att
utvecklas som handelsområden och ingår i den blandade
stadsmiljön. Genom att placera handel där infrastrukturen
är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks
nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder kan med
fördel integreras med handel för att skapa en blandning
av funktioner med nära avstånd som tillför aktivitet fler
timmar på dygnet.
Externa handelsområden skapar stora trafikflöden och
bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar också
att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder e-handelns
snabba utveckling på att efterfrågan på externa handel-
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Tillgång till samhällsservice
Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland annat
att det finns god tillgång till ett varierat utbud av samhällsservice. Här ingår förskola, skola, vård, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och aktivitets- och
mötesplatser. Kommunen behöver se till att tillgången till
samhällsservice följer utvecklingen i olika delar av Borås.
Tillgången till förskola, skola, äldreomsorg och aktiviteter
ska anpassas efter olika gruppers behov och vara jämnt
fördelade i kommunen. Offentlig service ska finnas med i
tidiga planeringsskeden för att funktioner inte ska saknas
i nya områden. För att skapa ett enkelt vardagsliv för alla
boråsare ska staden erbjuda service inom rimligt avstånd.
Därmed utgår planeringen från ett vardagslivsperspektiv.
Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala
delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att samla
olika funktioner inom nära avstånd och dessutom i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik, gör
man det enkelt att nå de olika målpunkter som människor
dagligen besöker.
Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service till
mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och från Borås,
för de som bor där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig.
Serviceorterna är med andra ord både landsbygdens ”städer” och länkar till den större staden Borås. Det är viktigt
att de fortsätter ha denna viktiga roll för att landsbygden
ska behålla sin livskraft.
Trygghet och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i planeringen av samhällsservicen för att den ska fungera för alla
boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. Upplevelsen
av samhällsservicen och behoven av den varierar mellan
människor och olika skeden i livet. God och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska finnas för olika samhällsfunktioner.
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Planeringsprinciper
•

Mark ska reserveras i strategiska lägen för att
tillgodose behovet av offentlig service.

•

Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå
från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden.

•

Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola
och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap.
Därför ska trygga skolvägar säkerhetsställas vid
befintliga och vid planering av nya, skolor/förskolor.

•

Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas.
Förskolor i två eller flera plan kan prövas liksom
samutnyttjande av lokaler mellan olika offentliga
verksamheter.

Utvecklingsstrategi

Bebyggelseutveckling i
mindre orter och på landsbygden
Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv
livsmiljö. Att människor bor på landsbygden är viktigt för
att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva jordbruk för
lokalt producerade varor. För att värna dessa kvaliteter och
tydligt kunna ställa intresset för ny bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som jordbruk, landskapsbild,
kulturlandskap är det viktigt att klargöra var, hur och på
vilket sätt tillkommande bebyggelse är lämpligt i mindre
orter och på landsbygden.

Översiktsplanen föreslår i första hand att ny bebyggelse
lokaliseras i staden och i serviceorterna eller i anslutning
till kollektivtrafikstråk. Borås prioriterar att staden och
serviceorter ska fortsätta upprätthålla en god servicenivå
som förser sitt omland. Genom en ökad befolkning på
dessa orter kan även den kommersiella service som finns
få ett ökat underlag. En sammanhållen och tät bebyggelse
inom tätortsgränsen är effektivt utnyttjande av värdefulla
markresurser. Det blir även lättare att ordna med service,
kollektivtrafik, snöröjning, gemensamt vatten m.m.

I översiktsplanen definieras alla områden utanför tätort
som landsbygd. Dock varierar dess karaktär och kan skilja
sig i befolkningstäthet, -struktur och förutsättningar. Områden som ligger avlägset från tätorter har andra frågor
att brottas med än de tätortsnära landsbygdsområdena. På
landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget inte räcka till för att erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. Kostnaderna
för att organisera funktioner är också generellt sett högre
i en gles miljö då de ska delas på få hushåll. En gles eller
utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala servicen, exempelvis hemvård,
skolskjuts och skolor.

För att upprätthålla ett livskraftigt Borås med en levande
landsbygd ska ny bebyggelse möjliggöras även där och i
mindre orter. Vid en sådan lokalisering av bebyggelse är
det viktigt att tillgängligheten till kollektivtrafik och befintlig service blir god. Bostadsbebyggelse på landet behöver
också lokaliseras så att det finns goda förutsättningar för
vatten- och avloppsförsörjning. Utgångspunkten för ny
bebyggelse på landsbygden är att den lokaliseras så att inte
jordbruksmark tas i anspråk. De areella näringarna bör prioriteras och ska inte störas av tillkommande bebyggelse.

Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det är störst
efterfrågan i staden och i Borås större tätorter. Det finns
delar av landsbygden som är mindre lämpliga för ny bebyggelse. Detta gäller främst i områden med höga natur- ,
rekreations- och kulturmiljövärden eller i anslutning till
areella näringar. Även i utkanten av staden och serviceorterna, i den såkallade randzonen, kan ny bebyggelse påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar tätortsutveckling.
I dessa fall bör detaljplan upprättas för att säkerställa en
avvägning mellan allmänna intressen.

I kommunens olika delar är det viktigt att ta hänsyn till
dess landskapsbild och den lokala bebyggelsetraditionen. Utformningen av ny bebyggelse och tillbyggnader
eller förändringar av befintlig bebyggelse är viktiga för
landskapsbilden och för hänsyn till den lokala bebyggelsetraditionen. Det är också av betydelse hur ny bebyggelse
placeras i landskapet i förhållande till befintlig bebyggelse,
utblickar, väg, vegetation och topografi.
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Placering av vindkraft

Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår. Därmed
kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark för vindkraftverk. Eventuella vindkraftsområden som pekas ut i en
upprättad vindkraftsplan bör skyddas mot åtgärder som
äventyrar möjligheten att bygga ut vindkraft.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgränsade
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så
kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera
den lokala och regionala utvecklingen i områden som har
god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.
Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden. Översiktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden ska pekas
ut i kommunen behöver vidare utredningar göras för vilka
områden som lämpar sig för detta. Läs mer om förutsättningarna för LIS-områden i del 3 - Hänsyn & riksintressen, delen om strandskydd.

Planeringsprinciper
•

Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom
förtätning och återanvändning av redan ianspråktagen mark. På så sätt tas redan gjorda investeringar i
vägar och annan infrastruktur till vara på och bebyggelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart.

•

Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt placeras i anslutning till befintlig bebyggelse, längs med
vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska
bebyggelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden,
areella näringar och landskapsbild.

•

I beredning kring förhandsbesked då det uppkommer problem med enskilda – och allmänna intressen
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med
detaljplan.

•

Större grupper av ny bebyggelse ska styras till
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om detta
inte kan genomföras för en större grupp av byggnader bör man överväga att upprätta ny detaljplan
innan bygglov medges. Övervägandet ska grundas på
bedömning av

Se mer om exploatering på
jordbruksmark i delen Hänsyn och
riksintressen - Areella näringar.
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•

Behov av förutsägbarhet för befintliga och nya
invånare om områdets framtida utveckling,

•

Behov av förutsägbarhet för kommunens framtida utbyggnad av infrastruktur,

•

Områdets sammantagna försörjning avseende
vatten, avlopp och transporter.

•

Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelseutveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyggelse som kan försvåra en framtida planläggning ska
alltid föregås av detaljplan.

•

Nya bostäder och besöksverksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de starka
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter
till vardagsresande med kollektivtrafik.

•

Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse får inte försvåra för rationellt brukande av
jordbruksmark.

Utvecklingsstrategi

Stadsbyggnad och arkitektur
Befintligt och nytt stärker varandra

Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta av,
dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar till
historisk förankring samt präglar platsers identitet. Den
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar staden
och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det redan
byggda är det som tillsammans med det nya skapar den
framtida staden.
Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhållningssätt till hur det befintliga formar villkoren för det nya.
Översiktsplanen är tydlig med att mycket bebyggelse ska
tillkomma i centrala delar av framförallt staden men även
de större orterna. De kulturhistoriska konsekvenserna
av den inriktningen, av att upplevelsen av centrum och
stadsmässighet vidgas samt av större omvandlingar av
industrimiljöer, kommer behöva bedömas och vägas mot
varandra.
De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevarande och
utveckling varierar beroende på vilken ort, stadsdel eller
plats som berörs och vilken förändring som planeras.
Större förändringar behöver föregås av fördjupade analyser medan mindre kompletteringar kan behöva ta hänsyn
till den direkta omgivningens karaktär. När den byggda
miljön förändras krävs ett välavvägt förhållningssätt för
att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg.
God arkitektur

Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny bebyggelse.
Det tillkommande har stor betydelse för en hållbar samhällutveckling genom att bidra till attraktivitet, kommersiella förutsättningar, miljöaspekter eller social interaktion.
Att sträva efter en genomgående hög arkitektonisk kvalitet
är därmed en självklarhet.

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen ska vara
robust, användbar och välgestaltad. Robust kan syfta rent
fysisk beständighet hos en byggnad, men också som hållbarhet i ett vidare perspektiv, att byggnader håller måttet
och tål att åldras både som byggnad och som upplevelse.
Användbar betyder att det som byggs ska ha god funktion
och att byggnaden eller bostaden uppfyller de behov eller
krav som ställs. Välgestaltad avser byggnadens, platsens
eller gaturummets upplevelseaspekter genom arkitektur
som berör och håller hög arkitektonisk kvalitet. Begreppen robust, användbar och välgestaltad kommer genomsyra det Arkitekturpolitiska programmet, som kommer vara
en viktig vägledning vad gäller arkitektoniska riktlinjer i
Borås stadsbyggande.
Värdefulla kulturmiljöer

Borås Stad har ett Kulturmiljöprogram som pekar ut
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här krävs ofta en särskild
hänsyn om det ska byggas nytt eller göras andra ändringar.
Mer om särskilt hänsynstagande och utpekade kulturmiljöer beskrivs i delen Hänsyn och riksintressen.
Kulturens roll i den byggda miljön

Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett hållbart
samhälle. På individuell nivå har tillgång till och medskapande av kultur stor betydelse för livskvalitet och välbefinnande. Kultur bidrar också till ett mer öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. Kultur ska inte styras,
men den kan uppmuntras och ges förutsättningar så att
människor kan ta del av och själva utöva kulturaktiviteter.
Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom att ges
plats i det offentliga rummet, både i form av föremål och
aktiviteter. Borås är en stark kulturstad som på ett tydligt
sätt låtit kulturen ta plats i staden. Offentlig konst och kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen, för att skapa
attraktivitet och mötesplatser.
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Planeringsprinciper
•

Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden
och tätorterna ska präglas av medvetenhet om de
kvaliteter och värden som befintliga miljöer kan
bära på, samt hur detta kan stärka det tillkommande.

•

För att möjliggöra en hållbar förtätning med
harmoni mellan befintligt och nytt, ska ny bebyggelse inom tätort regelmässigt bör föregås av
detaljplan.

•

Ny bebyggelse i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i harmoni med den
historiska stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara
att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och
välgestaltad.

•

Stads- och tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig
konst och kultur, som stärker en attraktiv miljö
och skapar möten mellan människor.

Läs mer

Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program

No Limit är en street art festival som
bjuder in konstnärer från hela världen
att delta i förvandligen av det offentliga
rummet.
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DEL 2 Mark- och vattenanvändning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som stöd
vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översiktliga
och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om hur nya
förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Beskrivning av utpekade områden
Verksamhetsområden

Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden för
nya storskaliga verksamhetsområden, utanför staden. Ungefärliga tidshorisonter anges för respektive område.
• V1. Kyllared/ Östra Brämhult

Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för
transportorienterad verksamhet eller verksamheter som
inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av
t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör
undvikas. Området ingår i Planprogram Östra Brämhult.
(Kort sikt)

• V5. Viared västerut

Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjliggöra framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv.
Exploatering sker i nuläget på Viared västra och omårdet
beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen på kartan
visar riktningen för framtida etableringar. Planeringen ska
ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket
mfl. Nya etableringar västerut kräver bl.a. nya trafikplatser.
(Längre sikt)
• V6. Godsterminal Syd

• V2. Väg 41 västra

Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både
väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen.
Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm.
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. (Kort sikt)
• V3. Väg 41 östra (Töllesjö)

Område med bra transportstrategiskt läge och närhet
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande
verksamheter eller verksamheter som inte kräver centrala
lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)
• V4. Viared Östra

Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat
och kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a. Götalandsbanan. Planarbetet
kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen
kommit längre. (Lång sikt)
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Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är intressant som
omlastningsplats för gods på väg och järnväg. Möjlighet
finns för gods att transporteras via Hallands hamnar. Området kräver bl.a. upprustning av Viskadalsbanan. (Längre
sikt)

Mark- och vattenanvändning

Urbana stråk
Som Utvecklingsstrategin beskriver är en viktig del i
stadsutvecklingen att fokusera på urbana stråk. Här finns
möjlighet för innerstadens kvaliteter att växa samtidigt
som en tätare bebyggelse stärker förutsättningarna för
hållbart resande.
Centrala urbana stråk
US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset

Stråket försörjer flera busslinjer, med Södra Älvsborgs
sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik. Åsbogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan med
en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor arbetsplats
och växer som knutpunkt för kollektivtrafiken, vilket gör
närområdet intressant för bostadsförtätning och service.
Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i
bottenvåningarna.
US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland

Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har utvidgat
stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvägen och Viskan
finns potential till en fortsättning på den utvecklingen.
Miljöerna utmed Viskan erbjuder attraktiva lägen för tätare
stadsbebyggelse som binder samman stadskärnan och
Knalleland. Bebyggelsen har också kulturhistoriskt intressanta inslag som kan lyftas fram. Eventuell tillkommande
bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna. Stråket är utsatt för risk och buller från väg och järnväg vilket
gör att åtgärder kan behövas för att möjliggöra bostäder.
US3. Stadskärnan- Norrby

US4. Stadskärnan- Göta

Stråket utgör koppling söderut och är en viktig entrépunkt
till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast stadskärnan
dominerad av motortrafik och parkeringsytor. Motorvägen är en stark barriär och källa till risk och buller som
försvårar förtätning med bostäder och annan känslig
bebyggelse. För att få till ett mer sammanhållet stadsrum
krävs åtgärder som minskar störningarna från motorvägen
och möjliggör för t.ex. lokaler utmed gatan. Befintliga parkeringsytor kan effektiviseras genom parkeringshus som
avskärmar motorvägen och samtidigt möjliggör för verksamheter i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden
med förtätningspotential som kan undersökas vidare.
Förutsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.
US5 Stadskärnan-Druvefors

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fortsatt
planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket och på
båda sidor av motorvägen. Vägen är en central aspekt som
måste hanteras i och med risker och störningar. Kombinationer av ny bebyggelse och andra åtgärder kommer krävas
för att möjliggöra en fortsatt god stadsutveckling utmed
stråket.
Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen behöver
samspela med gatan genom att öppna upp för verksamhetslokaler som ger liv till stråket. Det allt tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över i ett större
perspektiv och att tillgången till grönytor säkerställs.

Stråket utmed Alingsåsvägen har relativt hög stadsmässighet med ett visst serviceutbud runt Almåsgymnasiet.
Närheten till centralstationen är attraktivt för bostäder och
arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer stråket, både stadstrafik och regionbuss mot Alingsås. Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna.
Där Alingsåsvägen korsar Norrbyleden är trafiken intensiv
och det finns risker med farligt gods som behöver hanteras
för att möjliggöra mer bebyggelse.
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Mark- och vattenanvändning

US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra

Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared.
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora vägar
som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att skapa trygga
kopplingar i den trafikintensiva miljön så att det blir mer
attraktivt att röra sig till fots och med cykel utmed stråket.
Det kan involvera såväl rena trafikåtgärder som ny bebyggelse med lämplig funktionsblandning som bidrar till en
mer stadsmässig miljö.
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksamhetsområde
med blandade verksamheter. Givet det centrala läget finns
potential till utveckling med fler kontorsarbetsplatser,
eventuellt med bostadskomplettering där förutsättningar
finns. Buller och risker från väg 40 och 41 innebär utmaningar för bostadsbyggnation vilket gör att olika typer av
användningar kan behöva prövas. Mot Bergsbo finns en
del glest bebyggda ytor som genom förtätning kan länka
ihop stråket upp mot Trandared.

Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden och
stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveckling på
Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för att knyta
samman stadsdelen med centrala staden. Dessutom är
stråket en potentiell entrépunkt till en framtida stadsdel på
Getängen och bör därför vara en förutsättning vid fördjupade utredningar där. Stora delar av stråket tangerar idag
väg 180 vilket kräver att framkomligheten kan upprätthållas. En framtida omdragning av väg 180 kan möjliggöra att
Alingsåsvägen omvandlas till en mer stadsmässig lokalgata.
US10. Göta- Regementet- Gässlösa

Övriga urbana stråk

Stråket har strategisk betydelse för att binda samman
staden med den nya bebyggelsen på regementsområdet.
På sikt bör stråket också kopplas vidare mot Gässlösa som
pekas ut som utvecklingsområde. Ett attraktivt stråk är
avgörande för att möjliggöra en tät stadsutveckling med
hög andel gång-, cykel- och kollektivtrafik i tillkommande
stadsdelar.

US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta

US11. Druvefors- Kristineberg- D
 ammsvedjan

Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan
binda samman Hässleholmen och Hulta med den centrala
bebyggelsen. Den täta kollektivtrafiken samt det utbyggda
gång- och cykelnätet ger förutsättningar för nya bostäder
med god tillgänglighet. Vid stadsdelstorgen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till stadsmässighet och
trygga mötesplatser. Byggnader bör samspela med gata
och inrymma lokaler om det bedöms lämpligt.

Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Potential finns vid Kristinebergs centrum där en del service finns samlad, samt
vid bostadsområdena utmed Lars Kaggsgatan. Risk och
buller finns där stråket korsar Kust till kustbanan.

US8. Knalleland - Sjöbo

Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar som ger goda förutsättningar för stadsutveckling.
Väg 42 går genom södra delen av stråket vilket kan
försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där ligga på
utveckling av arbetsplatser, service eller evenemangsfunktioner kopplat till djurparken och arenaområdet. I stråket
genom Sjöbo finns stor bostadspotential då Fristadsvägen
avlastats från trafik sedan väg 42 drogs om. En Strategisk
plan för Sjöbo kommer närmare beskriva möjligheterna
att förtäta Sjöbo.
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US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared

Stråket har strategisk betydelse för att binda samman
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entrépunkt
till Trandared som kan stärkas genom kompletterande
bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket bör också
kopplas till entrépunkten till natur- och rekreationsområdet Ollonstupet.
US13. Druvefors- Gässlösa

Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas
söderut för att binda samman stadsdelarna. Stråket bör
ses som en förutsättning för en framtida tät stadsdel med
goda kopplingar till centrala staden. Översvämningsrisk
från Viskan samt förorenad mark är centrala förutsättningar som behöver utredas vidare.

Mark- och vattenanvändning

Utvecklingsområden
Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som idag
innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt omvandlas
till varierande miljöer med blandad bebyggelse. Översiktsplanen pekar ut några större områden där omvandling till
ny blandad bebyggelse kan bli aktuell, på kort eller längre
sikt. .
U1. Regementet

På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper av
framförallt bostäder. Det är viktigt att området får tydliga
kopplingar till stadskärnan, så att det blir en naturlig del
av staden. Det urbana stråket genom Göta och till viss del
Lusharpan-området, utgör viktiga länkar mellan regementet och staden.
U2. Hestra

Planering för ny bostadsutbyggnad pågår som fortsättning på området Hestra Midgård. Attraktiva boenden kan
utvecklas med närhet till naturområden. Hestras koppling till centrala delar av Borås är en förutsättning för en
god stadsutveckling där gång-, cykel- och kollektivtrafik
underlättas.

U4. Knalleland

Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för Knallelands handels- och evenemangsområde. Handels- och
eventområdet ska kunna utvecklas och moderniseras med
en tydlig koppling mellan östra och västra delområdet.
En kraftfull bostadsutbyggnad kan möjliggöras inom
området och Knallelands kopplingar mot stadskärnan via
Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning. Syftet med den
strategiska planen är också att studera trafikproblemen i
området så att framkomlighet för genomfartstrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras.
U5. Pantängen/Getängen

När kraftvärmeverket vid Pantängen/Getängen är uttjänt
finns möjlighet att omvandla ett stort område till mer
blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på längre
sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut i denna
översiktsplan för att uppmärksamma möjligheterna till
omvandling på längre sikt. Uppdrag finns på att ta fram
ett planprogram för området. Fokus ska ligga på utredning
av övergripande trafik- och bebyggelsestruktur och hälsa/
säkerhet givet nuvarande användning som industri och
energiproduktion.

U3. Gässlösa

Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC på
Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en strategisk
plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning till Göta,
samt verksamheter utmed riksväg 27. I uppdraget ingår
också att upprätta ett nytt naturreservat söder om riksväg
27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa behöver kopplas ihop
genom de urbana stråken genom Göta mot regementet,
samt kopplas till Druvefors med goda gång- och cykelmöjligheter.
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Mark- och vattenanvändning

Serviceorter
Dalsjöfors
I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015).
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000
personer, beräknat som den tidigare kommundelen som
inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse utanför tätort.
Totalt sett bor det alltså nästan 11 000 invånare i Dalsjöfors med omland.
I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola, äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver finns
kommersiell service i form av livsmedelsbutik, kaféer,
restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt samlat kring
torget och Storgatan som löper centralt genom tätorten.
En del av den offentliga servicen, t.ex. vårdcentralen är
dock placerad en bit ifrån de centrala delarna.
Förslag till markanvändning

Ambitionen är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder,
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla bostäder och funktioner framförallt kring torget och utmed
Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och kompletteras med pendelparkering för att
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skapa en tydligare knutpunkt där buss och centrumfunktioner drar nytta av varandra. På kartan föreslås att området kring torget och utmed Storgatan fortsätter utvecklas
som en tät centrumbebyggelse. Här eftersträvas täthet och
blandning av bostäder och funktioner genom omvandling
eller påbyggnad. Öppna bottenvåningar utmed Storgatan
bör prövas för att skapa liv och rörelse. Gång- och cykeltrafik bör prioriteras för att skapa en tryggare trafikmiljö
och göra det enklare att promenera eller ta cykeln till centrum. I anslutning till centrumbebyggelsen bör möjligheten att utveckla en pendelparkering för byte mellan cykel,
bil och buss studeras.
I området närmast runt centrum (ca 600 meter) föreslås
en förtätning och komplettering med främst bostäder som
stärker underlaget för funktionerna i centrum. Visst inslag
av andra funktioner, t.ex. offentlig eller kommersiell service är positivt för att blanda den byggda miljön. Avståndet
möjliggör gång- och cykeltrafik till centrum. I övriga tätorten föreslås en generell förtätning med bostäder. Komplettering med nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.

Mark- och vattenanvändning

Fristad
Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena och
Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 10 000
invånare i Fristad och dess omland. Som kommunens
största tätort efter Borås finns stor potential till en positiv
befolkningsutveckling och större utbud av bostäder och
service.
Det geografiska läget ger goda kommunikationer med
bl.a. vägarna 42 och 183 samt järnvägen genom orten.
Fristad centrum har ett utbud av kommersiell och offentlig service som framförallt är samlat runt torget och
stationen. Tätorten har en relativt tät bebyggelsestruktur
närmast centrum med en del flerbostadshus. Längre bort
från centrum domineras bebyggelsen av småhus medan
omlandet präglas av jordbrukslandskap, skog och varierad
natur.
Förslag till markanvändning

tionsområdet genom fler bostäder i närheten samt bättre
möjligheter till färdmedelsbyten, t.ex. pendelparkering.
Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare bebyggelse på gång- och
cykelavstånd. Bostadsförtätning har nyligen skett söder
om Nya kyrkvägen, och det finns potential att fortsätta
den utvecklingen för att skapa mer boende nära station
och centrum. Väster om järnvägen finns också möjligheter
att planera för nya bostäder med olika bostadstyper och
upplåtelseformer. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopplingar som gör det enkelt att nå centrum och station.
I övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga
avstånd från busshållplatser.
Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid badplatserna Asklanda, Skalle samt idrottsanläggningar vid
Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas i all planering.
Andra mindre grönytor finns även inom tätorten där hänsyn ska tas i samband med ny bebyggelse.

Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostäder och
fler servicefunktioner. Det finns potential att utveckla sta-
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Mark- och vattenanvändning

Sandared
Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlandet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska
läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men även
till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostadsbeståndet
domineras av småhus, flerbostadshusen finns främst nära
centrum i Sandared. Servicen är framförallt koncentrerad
till centrum, med t.ex. högstadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. Sandareds station har tågtrafik på
kust- tillkustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal
busslinjer går också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst pga dålig
kapacitet på järnvägen.
Göteborgsvägen är en generell utmaning för både Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning under delar
av dygnet. Trafiksäkerhet och buller begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i strategiska lägen nära
kollektivtrafik. Mot Borås har trafiksituationen dessutom
blivit mer ansträngd sedan anslutningen mellan väg 27 och
väg 40 öppnade. Borås Stad och Trafikverket samverkar
för att hitta lösningar på trafiksituationen. Den utpekade
nya väganslutningen för 180 från Viared är en förutsätt-
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ning för att avslasta Sandared och Sjömarken från genomfartstrafik.
Förslag till markanvändning

Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt utbud
av bostäder och servicefunktioner. Fler boende nära stationen stärker underlaget för tåg och kan motivera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i att skapa en attraktiv
regiontrafik som ansluter till den framtida Götalandsbanan.
Stationsområdet bör också utvecklas för byten mellan cykel,
bil och buss/tåg genom attraktiva pendelparkeringar. Den
centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter från stationen) kan
förtätas med fler bostäder som möjliggör gång- och cykeltrafik till stationen. Övriga tätorten domineras av småhusbebyggelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid Viaredssjön ska
värnas vid förtätning av bebyggelsen.

Mark- och vattenanvändning

Viskafors
Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs samt
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela
omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är huvudsakligen
samlad kring torget. Kollektivtrafiken försörjs av buss och
tåg. Tågstationen är dock placerad ca 1 km från Viskafors
centrum, vilket gör att tågresandet står för en låg andel av
kollektivtrafikresandet. Storsjöns naturreservat erbjuder
naturupplevelser och rekreationsmöjligheter.
Förslag till markanvändning

Centrum och torget har potential att utvecklas genom att
fler bostäder tillkommer. Funktioner bör samlas inom
centrum för att hålla ihop den småskaliga karaktären och
uppmuntra till rörelse med gång och cykel. På sikt skulle
en flytt av tågstationen vara positiv för att skapa en attrak-

tiv knutpunkt för både buss och tåg med pendelparkering
i strategiskt läge. Att flytta stationen kräver ett större
resandeunderlag vilket motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i centrum. Tills vidare bedöms buss utgöra
den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen.
Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen för
att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbostadshus
för att blanda upp den småhusdominerade miljön. Det
finns också potential att utveckla attraktiva bostadsmiljöer t.ex. utmed Viskans östra sida med närhet till såväl
centrum som Storsjön med omgivningar. I övriga delar av
tätorten kan förtätning ske där det är lämpligt. Det är viktigt att tillgodose gång- och cykelmöjligheter inom orten,
med betoning på kopplingar till centrum.
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Hänsyn och riksintressen

DEL 3
Hänsyn och riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvaliteter eller
andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn till vid till exempel
detaljplanering, bygglovprövning eller andra åtgärder i den fysiska miljön.
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna intressen rör t.ex. natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, kommunikationsleder samt vissa
bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Hänsyn och riksintressen

Hänsyn till allmänna intressen

Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat
allmänt intresse. Utpekade hänsynsområden kan därför
överlappa andra föreslagna områdesanvändningar, t.ex.
stadsbebyggelse. När översiktsplanen upprättas är det
också svårt att förutse alla framtida önskemål om byggande eller andra åtgärder. Därför måste avvägningen
mot allmänna intressen ofta göras i varje enskilt fall.
Redovisningen av hänsynsområden ska underlätta sådana
avvägningar. Här redovisas till exempel områden där det
kan vara olämpligt med en viss typ av bebyggelse eller
där särskilda krav ställs på utformning eller fördjupade
utredningar. Det kan handla om områden med höga naturoch kulturvärden eller områden med risker och störningar.
För varje hänsynsområde anges riktlinjer för vilken typ av
hänsyn som behöver tas.
Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskategorier
där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsynskategorierna är:
•
•
•
•

Natur- och kulturmiljövärden
Areella näringar
Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till riksintressen

Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av betydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada deras vär

den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller
anläggningarna för avsett ändamål. För områden som är
av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser tillgodose dessa. Borås översiktsplan redovisas
riksintressena i ett separat avsnitt som gör det enkelt att
hitta informationen.

Aktualisering av kartmaterial

Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad
som bedöms intressant ur översiktligt perspektiv. Vissa hänsynsområden är relativt beständiga över tid, medan andra kan förändras i takt
med ändrad lagstiftning eller i samband med
att ny kunskap utvecklas. Kartorna ger därför
en bild av läget när översiktsplanen upprättades.
Den antagna översiktsplanen kommer finnas som digitalt kartverktyg på kommunens
webbplats. Det möjliggör löpande uppdatering
av underlaget i del 3 - Hänsyn och riksintressen. Det aktuella underlaget kommer finnas i
kartverktyget.
I vissa fall hänvisar planen även till planeringsunderlag som är tillgängliga på myndigheters
webbplatser.
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Hänsyn och riksintressen

Natur- och kulturmiljövärden
Skyddad natur
Naturreservat

Naturreservat finns upprättade för att skydda värdefulla
naturområden med stöd i Miljöbalken. Enligt MB 7 kap 4
§ får ett mark- och vattenområde förklaras som naturreservat av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
I och i anslutning till naturreservat tillåts inga åtgärder
som påverkar värdena negativt. Värdebeskrivningar och
skyddsföreskrifter finns upprättade för respektive område.
I Borås stad är följande områden skyddade genom naturreservat:
• Backa
• Flenstorp (kommunalt)
• Kröklings hage
• Lindåsabäcken (kommunalt)
• Mölarp
• Rya åsar (kommunalt)
• Rölle
• Storsjön (kommunalt)
• Sundholmen
• Torpa
• Tranhult
• Tränningen
• Vänga mosse (kommunalt)
• Älmås (kommunalt)
Ett ytterligare naturreservat planeras av kommunen på det
militära övningsfältet Bråt. Området har höga naturvärden
och kommunen har efter samråd med Naturvårdsverket
och Länsstyrelsen aktualiserat frågan om att bilda ett kommunalt naturreservat i området. Försvarsmakten bedriver
idag verksamhet på Bråts skjutfält och samråd sker därför
mellan kommunen och Försvarsmakten angående reservatsbildning.
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Djur- och växtskyddsområden

Djur- och växtskyddsområden finns till för att skydda sällsynta eller störningskänsliga arter. Inom djur- och
växtskyddsområde kan länsstyrelsen eller kommunen meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten
till jakt eller fiske eller allmänhetens rätt att uppehålla sig
i området (MB 7 kap 12§). I Borås Stad finns ett antal
fågelskyddsområden i Frisjön och Sörsjön nära gränsen till
Marks kommun.
Naturminne

Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver
skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även
det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme (MB 7 kap 10 §) I
Borås Stad finns idag sju naturminnen i form av sju grövre
träd och en allé (Bredareds prästgård). Kommunen kan
peka ut nya områden som naturminnen.
Biotopskydd

Små och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd, på upp
till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd
på skogsmark medan Länsstyrelsen fattar beslut på övrig
mark. I biotopskyddsområdet får inte bedrivas verksamhet
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Generellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande
våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker,
stenmurar samt åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns
särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda
fallet.

Naturminnen och biotopskyddsområden finns
redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst. Skyddad natur samt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens
pärlor.

Hänsyn och riksintressen

Strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. I hela landet gäller ett generellt strandskydd
vid hav, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är
normalt 100 till 300 meter från strandkanten såväl på land
som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön.

STRANDSKYDDSDISPENS – SÄRSKILDA SKÄL

Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra
nya byggnader, ändra användning, byggnader eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från området eller
vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om åtgärden inte strider mot
strandskyddets syfte och om särskilda skäl uppfylls. Vid
varje beslut om dispens eller upphävande av strandskydd i
detaljplan ska en fri passage till vattnet lämnas för allmänheten. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut om dispens från strandskyddet.

2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskild från området
närmast strandlinjen.

Dispens från strandskyddet kan prövas av
kommunen om det anses finnas särskilda skäl.
Dessa är:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

3. Området behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför
området.
5. Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett

RIKTLINJER FÖR
STRANDSKYDDSOMRÅDEN
•

Inom strandskyddat område ska ny bebyggelse
normalt inte tillåtas. Vid prövning av ny bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder inom
strandskyddsområden ska miljöbalkens (7 kap
13-18 §) särskilda skäl tillämpas.

•

Kommunen kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Där
kan dispens från strandskyddet prövas om det
bedöms bidra till landsbygdens utveckling. Idag
finns inga utpekade LIS-områden inom Borås
Stad. Om det är aktuellt att peka ut LIS-områden ges uppdrag som exempelvis tematiskt
tillägg till översiktsplanen.

annat mycket angeläget intresse.
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Övriga områden med höga
naturvärden
Naturvärden klass I och II

Lokala inventeringar av höga naturvärden finns i kommunens Naturdatabas som är en del av Naturvårdsprogrammet. Inventeringen ligger till grund för planering och
naturvårdsarbete i olika former. I Naturdatabasen ingår
bl.a. odlingslandskap och betesmarker, skogar, våtmarker
samt sjöar och vattendrag som hyser höga naturvärden
enligt en tregradig klassificering. Många av områdena
saknar fastställt skydd men har utifrån sina unika förekomster eller andra egenskaper så höga värden att de
bedöms skyddsvärda. Översiktsplanen anger övergripande
riktlinjer för områden med höga naturvärden med Naturdatabasen som underlag.
Nyckelbiotoper

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga
naturvärden. Områdena anses ha förutsättningar att hysa
hotade och rödlistade arter. I Borås Stad finns ett stort
antal små områden i skogsmarken som av Skogsstyrelsen
klassats som nyckelbiotoper.
Skyddsvärda träd

i länsstyrelens inventering ökar möjligheten till hänsyn i
samband med exploatering och andra fysiska
förändringar.
Ängs- och betesmarker

Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik flora
av kärlväxter och har ofta betydelse för den biologiska
mångfalden och för upplevelsen av kulturlandskapet. Borås Stad hyser ett stort antal sådana områden.
Våtmarker

Våtmarker har stor betydelse för många djur- och växtarter. I kommunen finns många våtmarksområden, enligt
länsstyrelsens våtmarksinventering.

Läs mer på:
lansstyrelsen.se/vastragotaland

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
MED HÖGA NATURVÄRDEN
•

Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön
bedömas.

•

Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I)
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot
åtgärder som påverkar området negativt.

•

Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar området negativt.

•

Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden
av klass I eller II inte kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen.

•

Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för djur
och växter gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.

•

Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att
fortleva på den plats de finns.

•

Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga naturvärden inom kommunen.

Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden och har stark koppling till kulturlandskapet.
Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbalken,
men genom att de uppmärksammas
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Friluftsliv
Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och friluftsområden, såväl nära staden och tätorterna som på
landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av stadsnära friluftsliv. Närhet till små och stora områden av olika
karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och har positiv
inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa. Att hålla ihop
bebyggelsen och värna de gröna kilarna runt staden möjliggör ett långsiktigt och stadsnära friluftsliv.

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
MED HÖGA FRILUFTSVÄRDEN

Utpekade områden med höga friluftsvärden är större områden med exempelvis anläggningar, spår och leder. Vissa
badplatser vid de större sjöarna finns med för att visa på
vikten av att upprätthålla tillgängligheten utmed strandremsor. Det kan också vara områden med potential eller
behov av att utveckla friluftslivet genom olika åtgärder.
Kartan redovisar därför områden där hänsyn kan behöva
tas både till det befintliga friluftslivet och till möjligheten
att utveckla nytt. Söder om staden finns ett särskilt behov
av att skapa nya områden för rekreation och friluftsliv, i
synnerhet då regementsområdet och Gässlösa förtätas
med fler bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbredda och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra.

•

I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla
friluftslivet i framtiden.

•

Särskild hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområden för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil
och god hälsa även när staden och tätorterna växer
med mer människor.

•

Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt
verka för att utveckla befintliga och nya områden för
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funktion.

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsunden-Torpasjön är av riksintresse för friluftslivet.
Dessa redovisas separat i avsnittet om riksintressen.
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Kulturmiljö

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN

I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna både på
landsbygden i form av exempelvis gamla odlingslandskap,
och i stadens och tätorternas bebyggelse, där bland annat
textilindustrins betydelse för bygden är utmärkande. Kunskapen om kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås
Stads Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet Industribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram
för hur man ska hantera kulturmiljövårdens intressen i
kommunen. Programmet ska i första hand användas i
kommunens samhällsplanering och för handläggning av
bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd och riktlinjer för vård
och säkerställande av bebyggelsen.

MED HÖGA KULTURMILJÖVÄRDEN

Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag där
de utvärderade miljöerna ses som utredningsområden
där man inför konkreta exploateringsåtgärder bör göra
fördjupade studier av det specifika området. Dessa studier
kan innehålla analyser och rekommendationer som är
kopplade till de aktuella förutsättningarna. Det kan t.ex.
vara aktuellt med en arkeologisk utredning, en antikvarisk
förundersökning eller en analys av odlingslandskapet med
hjälp av historiskt kartmaterial.

•

Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöprogrammet
så att miljöer från senare bebyggelseepoker inventeras och
integreras.
SKYDDADE KULTURMILJÖER

Kulturmiljölagen (KML) anger grundläggande bestämmelser till skydd för delar av kulturarvet genom
skydd för bland annat fornlämningar, fornfynd,
värdefulla byggnader (byggnadsminnen) och kyrkliga
kulturminnen.
I Borås finns också tre områden av riksintresse för
kulturmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om
riksintressen.
Information om skyddade kulturmiljöer inom finns
redovisade via Riksantikvarieämbetets webbplats.
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•

Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt
för kunskapen om och hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.

•

Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

•

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och
landskapsbild vid placering och utformning av ny
bebyggelse och anläggningar

•

Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevelsen av, och tillgängligheten till dessa.
Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till bebyggelse- eller
landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska
påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att säkerställa
att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

Hänsyn och riksintressen

Areella näringar
De areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, har
stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns
för att möjliggöra en viss lokal livsmedelförsörjning, för
att vårda skogen och hålla landskapet öppet.
Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. En sammanhållen bebyggelse och
restriktiv hållning gentemot ianspråktagande av produktiv
jordbruksmark ska därför gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på lång sikt. Stor försiktighet gäller
också för ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller
i områden där skogsbruk kan försvåras. Genom att sträva
efter att hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder
som fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.

RIKTLINJER FÖR AREELLA NÄRINGAR
•

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk.

•

Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning får inte
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.

•

Om exploatering av jordbruksmark ändå övervägs
ska en bedömning och avvägning mellan byggnation och allmänna intressen göras. Bedömning
ska göras utifrån frågan om jordbruksmarken är
brukningsvärd. Om jordbruksmarken bedöms brukningsvärd ska bedömning göras utifrån huruvida
exploateringen är av väsentligt samhällsintresse
samt om exploateringen kan ske på annan plats än
på brukningsvärd jordbruksmark.

•

Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jordbruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas
så att störningar i form av till exempel buller och
lukt och risk för konflikter mellan bostäder och
jordbruksföretagen undviks.
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter
Dricksvatten

Tillgång på vatten för dricksvattenförsörjning är en central naturresurs av stort samhällsintresse. Vattenförekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen som ställer höga
krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådant som kan
påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom vattenskyddsområden som innebär
vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och
boende. Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kommunen, beslutar om skyddsområden och vilka bestämmelser som gäller i skyddszonerna.
För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk.
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommunalt
dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärtingen till
Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstörningar i
Öresjö. Produktion av dricksvatten sker även i Dalsjöfors,
Rångedala, Bredared och Hedared. Alla vattentäkter inom
Borås Stad som producerar allmänt dricksvatten har ett
gällande skyddsområde, inklusive Ärtingen. Dessutom
ingår delar av Ramslätts skyddsområde i Marks kommun
även i Borås.
Vattenförsörjning på längre sikt

Råvattentillgången bedöms vara god i kommunen, med
det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo vatten-verk.
Med en beräknad befolkningsökning på upp till 140 000
invånare till 2035 behöver dricksvattenproduktionen
anpassas. Det kan innebära att leveranssäkerheten på sikt
behöver öka genom ytterligare ett vat-tenverk. Produktionen på Sjöbo kommer därför behöva ses över för att möta
framtidens behov, detta är ett arbete som är planerat att
starta 2017. Det finns idag inga beslut om lokalisering av
eller byggnation av ett nytt verk.
För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en långsiktigt
säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv kan behovet av redundant dricksvattenproduktion
vara avgörande. Redundans avser bl.a. systemens tillförlitlighet och förmågan att upprätthålla en god vattenförsörjning även vid störningar. Det skulle i Borås innebära att
råvatten kan behöva tas från någon av de identifierade
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potentiella dricksvattentäkterna samtidigt som Öresjö och
Ärtingen behålls i produktion.
Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som kan
vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning i Borås. Planering och exploatering behöver
ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att nyttja dem
för framtida dricksvattenproduktion inte äventyras. De
identifierade grundvattenresurserna är stora, men kan inte
ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har
behov av. Därför avses inte de potentiella dricksvattenresurserna för grundvatten ingå i en framtida dricksvattenförsörjning av Borås Stad. Följande potentiella ytvattentäkter pekas därför ut som områden där särskild hänsyn bör
tas:
•
•
•
•

Säven
Tolken
Åsunden
Frisjön

I Borås Stads VA-plan föreslås att initiativ tas till en regional vattenförsörjningsplan. Ett regionalt samarbete kan
trygga Borås vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv.
Genom en regional vattenförsörjningsplan skapas ett
underlag för en robust och klimatsäker dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv.
RIKTLINJER FÖR
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
•

Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både vattentäkt
och produktionsanläggning.

•

I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter
ska särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja
dem för framtida dricksvattenproduktion.

•

Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder
inte planeras som riskerar att påverka dricksvattenförsörjningen negativt. En regional vattenförsörjningsplan är en del i ett mellankommunalt samarbete kring vattenförsörjning.

Hänsyn och riksintressen

VA-försörjning (Vatten och avlopp)

Arbetet med strategisk VA-planering sker i linje med
åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Genom
arbetet bidrar Borås stad till målet att uppnå god ekologisk
status, god kemisk status och god kvantitativ status i de
vattenförekomster som finns i kommunen. Dagvatten är
en fråga som får särskild fokus. Borås Stads Riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning innehåller ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och
långsiktigt VA-försörjning i kommunen. Därtill har Borås
Stad tagit fram en Vatten- och avloppsförsörjningsplan
som anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörjningen.

RIKTLINJER FÖR VA-FÖRSÖRJNING

Avlopp

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och
verksamheter i kommunen fungerar bra på det stora hela.
I vissa områden behöver det göras en del förbättringar.
Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska,
liksom risken för att människor blir sjuka av en dålig
hantering av avloppsvatten. Avloppsrening sker idag
huvudsakligen på Gässlösa. Inom några år kommer detta
ersättas av ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken som
en del i ett samlat Energi- och Miljöcentrum.

•

Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd
anläggning.

•

För områden som är aktuella att ansluta till
allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt
för att förtäta bebyggelsen så att fler fastigheter
ska dela på kostnaden för vatten och avlopp.

•

För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-,
spill- och dagvatten

•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för
minskad belastning på ledningsnät och recipienter.
Nya almänna dagvattenanläggningar dimensioneras för ett regn som har återkomsttid på 50 år.

•

Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa
når recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.

•

Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
miljön för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald.

Dagvatten

Områden i behov av förändrad VA-försörjning

Dagvattenhanteringen från bebyggda områden handlar i
vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett
vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen för att förbättra statusen på vattendragen. Borås Stads Riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning gäller för dagvattenhanteringen.

Inom Borås Stad har ca 30 områden med sammanhållen
bebyggelse identifierats som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Områdena har genomgått behovsbedömning av vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. I
dessa områden kan krav komma att ställas på att kommunen ordnar vatten och/eller avlopp i ett större sammanhang med stöd i Lagen om allmänna vattentjänster. Med
detta i åtanke är det särskilt viktigt att inte ny bebyggelse
tillkommer där kommunen kan bli skyldig att bygga ut
kommunalt VA.
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt VA
byggas ut till följande områden:
• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)
För en del av de övriga bedömda områdena kan behov
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en korrekt
bedömning. Det krävs ett vidare arbete med att säkerställa och fördjupa informationen om områdena i de olika
kategorierna. Mer information finns i VA-planen.
RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN MED
BEHOV AV FÖRÄNDRAD VA-FÖRSÖRJNING
•

Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

•

Vid utbyggnad och förtätning i områden som är
föremål för utbyggnad av kommunalt VA så ska
nybyggnation tillåtas endast om det gynnar en
kostnadseffektiv utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en integrerad del det kommunala
verksamhetsområdet.

Energiproduktion och distribution

Det kommunägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med förbränning,
vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att samordnas i en ny anläggning på Sobacken för att utgöra ett
samlat energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och avloppsrening.
Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både genom
struktur och utformning. Den bebyggelsestruktur som
översiktsplanen föreslår är energieffektiv bl.a. genom
att förtätning möjliggör för ny bebyggelse att integreras i
befintliga system. Det möjliggör också ett mer energieffektivt resande. Byggnaders klimatavtryck påverkas även
av materialval och hur energieffektiv byggnaden är i drift.
Befintligt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket
från byggnader behöver minskas genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och renovering.
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Eldrivna transporter

Transportsektorn går i ökad takt mot eldrift, vilket
sannolikt kommer kräva en omfattande utbyggnad av
infrastruktur i form av elledningar och teknikbyggnader.
För att möjliggöra en övergång mot mer hållbara transporter behöver denna nya infrastruktur komma in i tidiga
planeringsskeden. Vidare behöver laddstationer för elfordon utvecklas och tillgängliggöras. Dessa bör placeras på
strategiska platser så att de blir nåbara för många.
Elförsörjning

En växande stad ställer krav på ytterligare elförsörjning
som är driftsäker. Planering för nya ledningar planeras
runt Borås, som på sikt ska ersätta det befintliga. De nya
ledningarna sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter,
Kråkered, Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot industriområden och landsbygd. Längs
kabelsträckningen kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas.
För att möta behovet av el till nya industrietableringar
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också
byggas ut i växande bostadsområden. Hänsyn behöver tas
till elnätets utvecklingsbehov.
RIKTLINJER FÖR ENERGIPRODUKTION OCH DISTRIBUTION
•

Ny bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp
och el.

•

Uppvärmning/kylning ska i första hand ske med
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.

•

Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för
att underlätta hållbara resvanor.

•

Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation och renovering.

•

Infrastruktur för att möta övergången mot fler eldrivna fordon kommer kräva utrymme och behöver
därför komma in i tidiga planeringsskeden.

•

Laddstationer för elfordon behöver utvecklas och
placeras i strategiska lägen.

•

Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till
elnätets behov av infrastruktur.

Hänsyn och riksintressen

Vindkraft

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som idag saknas i Borås Stad. Tillstånd har givits för vindkraftverk i
närheten av Rångedala, utanför Hedared samt söder om
Svaneholm. Inga av dessa verk har ännu uppförts. Åtgärder som försvårar uppförande av dessa verk ska undvikas.
Områdena finns redovsade på Vindbrukskollen.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I uppdraget ingår
att utreda tysta områden. Vindkraftsförutsättningarna har
tidigare utretts översiktligt i dokumentet Förutsättning för
att bygga vindkraftverk i Borås (2011) som bl.a. innehåller
vindkartering och identifiering av potentiella intressekonflikter. Utredningen skedde i samråd med grannkommuner, myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kommunens
olika landskapstyper. Detta utredningsmaterial är viktiga
underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en vindbruksplan.
Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendationer
kring principer vid etablering av vindkraft. Beslutet grundade sig på ovan nämnda utredning. Rekommendationerna är indelade under följande rubriker:
• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFT
•

Borås Stad ska ta fram en vindbruksplan som tillägg
till översiktsplanen där möjligheterna att etablera
vindkraft utreds.

•

Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kommunfullmäktiges rekommendationer kring principer
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid
planering av vindkraft.

•

Planering av vindkraft nära kommungräns ska samrådas med berörd kommun.

•

För att säkerställa att eventuella områden som framöver pekas ut som lämpliga för etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten.
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras.

Solenergi

Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med hjälp av
teknisk utveckling blir allt mer attraktiv. Med anläggningar
på t.ex. byggnader kan det också vara ett yteffektivt sätt att
producera klimatanpassad energi. Kommunen är positiv
till etablering av solenergianläggningar. Montering på tak
och mindre byggnader kräver i normalfallet inget bygglov.
På vissa byggnader t.ex. med kulturhistoriskt värde kan
bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna vara i
drift över lång tid behöver det säkerställas att åtgärder i
anslutning till anläggningarna inte orsakar skugga som
försämrar förutsättningarna.

• Samordna med andra störningar.

Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vindkraftsetableringar utan hänvisar det till vindbruksplanen.
Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen grundar sig
därför på gällande beslut samt myndigheters rekommendationer.

RIKTLINJER FÖR SOLENERGI
•

Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen
av solenergianläggningar.

•

Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgärder i anslutning till befintliga anläggningar ska
förutsättningarna för fortsatt drift säkerställas.
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Avfallshantering

Avfall ses som en resurs som ska hanteras enligt ordningen minimering, återbruk, återvinning eller energiut-vinning. I sista hand ska avfallet deponeras. Borås har ett
väl utbyggt system för avfallshantering och produktion
av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall samlas och
sorteras på Sobacken söder om Borås där även biogasanläggning finns. Utsorterat hushållsavfall används för fjärrvärmeproduktion i Ryaverket. När Ryaverket avvecklas
kommer även fjärrvärmeproduktionen till största del ske
på Sobackens samlade Energi- och Miljöcentrum.

RIKTLINJER FÖR UTVINNING
•

Värna naturresurser, såsom jord och skog, grundoch ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg
och naturgrus gentemot åtgärder som negativt
påverkar framtida användning.

•

Anlägg bergtäkter på strategiska platser som
medför så lite transporter och störningar som
möjligt.

Bredband och mobilnät

Kommunens planering behöver tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshantering. Återvinningsstationer- och centraler behöver finnas
på strategiska platser för att underlätta för människor och
företag att göra rätt i vardagen. Avståndet från hushåll eller verksamhet är ofta avgörande för viljan och förmågan
att bidra till insamling och sortering. I planeringssammanhang bör avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden.
Arbete pågår med att ta fram en ny Avfallsplan som ska
vägleda kommunens arbete med avfallshantering.

RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING
•

Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar
avfallshantering. Anläggningar för insamling
av avfall ska finnas i strategiska lägen så att
det är lätt att göra rätt och så att transporter
minimeras. Rimliga avstånd till bostäder och
verksamheter bör eftersträvas.

Utvinning

Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus.
Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast
om det inte är möjligt att ersätta med bergkross.
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Snabb och trygg internetuppkoppling är avgörande för
kunskap och företagande och är i dag en naturlig del av
människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i allt högre
grad en förutsättning för äldres möjligheter att bo kvar
genom att exempelvis använda e-hälsohjälpmedel. Det
är särskilt viktigt för landsbygdens utveckling. Borås
Stad strävar efter att fler boråsare ska få tillgång till
fiberuppkoppling. Kommunen bygger ut fiber i tätorterna genom eget bolag, samt stöttar enskilda fiberföreningar ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det
fasta fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex.
bostadsområden.
Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i
tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska
placeras så att de inte stör kringliggande verksamheter
eller bostäder.
Radio och TV

Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig samhällsfunktion för radio- och tv-kommunikation. Inga åtgärder tillåts som påverkar dess funktion negativt.

Hänsyn och riksintressen

Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde och
är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja för god
framkomlighet för utryckningsfordon samt god tillgänglighet för såväl sjukhusbesökare som anställda. Sjukhusets
utvecklingsbehov ska beaktas i den fysiska planeringen
genom samverkan mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.

Räddningstjänst och utryckning

En tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet på
att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet kan lösa
sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det handlar
dels om framkomlighet i trafiken, dels om förmågan att
nå fram till och utrymma byggnader. Samråd ska ske med
räddningstjänsten i samband med planering av ny bebyggelse eller andra åtgärder. På sikt kan det finnas behov av
en eller flera nya brandstationer för att öka förmågan att
klara insatstiderna. Det finns idag ingen fastställd placering, men samhällsplaneringen ska vara öppen för och
samverka med räddningstjänsten kring kommande behov.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Råvarutillgångar
Naturgrustäkt
Dricksvattenförsörjning
Vattentäkt
Reservvattentäkt
Potentiell vattentäkt
Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet
Avfallshantering
Avloppsreningsverk (avvecklas)
Avloppsreningsverk (planerat)
Dricksvattenproduktion
Energiproduktion
Energiproduktion (planerad)
Kommunikationsanläggning
Räddningstjänst
Sjukhus
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall områden
där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som planeringen
behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen har starkt fokus
på förtätning av redan byggda områden som kan innebära
utmaningar vad gäller t.ex. buller och markförhållanden.
Många aspekter kommer behöva utredas vidare men översiktsplanen ger en grundläggande bild av vilka intressekonflikter som kan uppstå och vilken hänsyn som behövs.

Vatten- och luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

MKN för vatten syftar till att skydda vårt vatten från
föroreningar och människors hälsa och säkerhet samt att
uppfylla de krav som ställs för medlemskap i EU. Alla
länder antog 2000 det så kallade ramdirektivet för vatten,
direktivet bygger på en insikt om att Europas invånare måste vårda sina vattenresurser bättre. I Sverige har
vattendirektivet införlivats i den svenska lagstiftningen genom miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att nå
god status i vattnet är organiserat genom fem vattenmyndigheter i landet, som avgränsas utifrån avrinningsområde.
Borås tillhör Västerhavets vattenmyndighet.

Information om de enskilda vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och status finns i
databasen VISS (viss.lst.se) och i kartfunktionen
Vattenkartan (vattenkartan.se).
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Målen med arbetet överlag är följande:
•
•
•
•

God status på yt- och grundvatten
God tillgång på vatten
Att vattenkvaliteten inte försämras.
Att framtida generationer ska få uppleva god 		
vattenkvalitet.

Det är viktigt att kommunen säkerställer god vattenkvalitet för alla medborgare idag och i framtiden. Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som bedöms kunna påverka
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Ingen ny
verksamhet som gör att MKN för vatten överträds ska
tillåtas, samt att det ska göras möjligt att uppnå MKN.
Befintlig verksamhet ska sträva efter att förbättra vattenförhållandena.
RIKTLINJER FÖR ATT
UPPRÄTTHÅLLA GOD VATTENKVALITET
•

Borås stad ska genom planering sträva efter att
uppnå samt bibehålla god status för vatten.
Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och
kemisk vattenstatus och/eller statusen ska inte
försämras.

•

Användning av mark och vatten ska ske på ett
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur-,
kultur- och friluftsvärden bibehålls.

•

Naturresurser, som grund och ytvatten, vattenkraft med mera ska värnas mot åtgärder som
negativt påverkar framtida användning.

•

Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker,
ska skyddas mot åtgärder som negativt kan
påverka MKN för vatten.

Hänsyn och riksintressen

Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)

Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning och
industrier. Luftföroreningar transporterars även in i Sverige över riksgränsen. Utsläppen från transporter är den
luftförorening som främst ger hälsoproblem eftersom den
sker i gatunivå där människor vistas.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav. MKN är
föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett
geografiskt område. Borås stad ansvarar för att normerna
följs i samverkan med luftvårdsförbundet Luft i Väst. Partikelmätningar (PM10) gjorda av Borås Stad visar att halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdet i kommunen. Vid förtätning
av staden kommer fler människor vistas på samma yta och
fler människor kommer att påverkas av luftföroreningar.
Det kan även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar
mängden föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra
att omblandningen av luften minskar och därmed koncentreras halterna. Exakt hur koncentrationen ser beror på
hur byggnader ser ut och var de placeras. Att översiktsplanen styr mot ett ökat hållbart resande är viktigt för att inte
halterna av luftföroreningar ska öka.
RIKTLINJER FÖR ATT
UPPRÄTTHÅLLA GOD LUFTKVALITET
•

Borås stad ska genom planering sträva efter att
uppnå samt bibehålla god status för luft.

•

Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgärderna inte orsakar/bidrar till ett överskridande av
miljökvalitetsnorm.

•

Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.

•

Kommunen ska följa upp effekterna på luftkvaliteten från stadsbyggnad och förtätning och vid
behov ska negativa effekter reduceras.

Buller och vibrationer
Buller

Buller är den miljöstörning som berör flest människor
i Sverige. Vägtrafikbuller är den vanligaste formen men
även buller från bl.a. järnväg och industri förekommer i
Borås. Buller kan påverka livskvaliteten negativt genom
t.ex. sömnstörningar eller ge upphov till stress och till det
relaterade sjukdomar.
Miljökvalitetsnormer för buller (MKN)

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags
målsättningsnorm, det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter
på människors hälsa av omgivningsbul-ler. Kommuner
och myndigheter ansvarar för att miljökvalitetsnormer
följs, främst genom kart-läggningar och åtgärdsprogram.
Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare
samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram
för att minska bullerstör-ningar
Borås Stad kartlade bullersituationen 2012 där cirka 25
procent av Borås Stads invånare är utsatta
för bullernivåer mellan 55 och 75 dBA, främst från väg
och järnväg.
Buller i bebyggelseplaneringen

Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer och att bebyggelseutvecklingen sker i urbana
stråk och i stationsnära lägen. Förtätningsmöjligheterna
tenderar att stå i konflikt med de stora genomfartslederna,
t.ex. väg 40 och 42. Hantering av buller i bebyggelseplaneringen kommer därför få allt större fokus framöver. För
att möjliggöra fler bostäder i bra kollektivtrafiklägen samt
gång- och cykelmöjligheter behöver bebyggelsen lokaliseras och placeras så att buller minimeras. Mindre känsliga
byggnader som verksamheter eller parkeringshus kan
och bör placeras som bullerskydd för bostäder och andra
känsliga byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördjupade bedömningar och mer detaljerade bullerutredningar
göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen fastställas.

Aktuella bullerkarteringar för väg och järnväg finns på boras.se
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Hänsyn och riksintressen

Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kommer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad.
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anläggningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter
hindras.
Vibrationer

I närheten av t.ex. väg och järnväg kan vibrationer från
trafiken utgöra en olägenhet för boende och de som vistas nära transportlederna. Vid planering nära större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband
med detaljplanläggning och lovgivning. För vibrationer
finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt.
Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna flera
myndigheters arbete med omgivningsbuller. I detta arbete
hanteras även vibrationer. Resultat av pågående arbete
presenteras löpande på Naturvårdsverkets hemsida.

Störande verksamheter

Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns i Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” riktvärden för
skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatsområden.
Det kan handla om såväl buller som luktspridning. Verksamheter med skyddsavstånd finns på flera håll i kommunen och ska respekteras vid planering för ny bebyggelse.
Bedömning av skyddsavstånd och påverkan på t.ex.
bostadsbyggande får utredas från fall till fall. Den långsiktiga intentionen är att störande verksamheter lokaliseras
tillsammans och utanför den blandade stadsmiljön. Befintliga störningskällor i centrala staden kan på sikt flyttas till
andra platser. I del 2, Mark- och vattenanvändning föreslås
utredningsområden för nya verksamheter där lämpligheten för störande inslag kan prövas.

RIKTLINJER FÖR BULLER OCH VIBRATIONER

RIKTLINJER FÖR

•

Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.

STÖRANDE VERKSAMHETER

•

Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och
äldre vistas.

•

Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas
till områden som redan är bullerpåverkade.

•

Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra
mindre bullerkänsliga funktioner placeras som
avskärmning mot bullret.

•

Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för
att minska antalet bullerutsatta bostäder och
människor. Bullersituationen behöver utredas och
uppdateras med en ny kartläggning.

•

Vid planering och byggnation i närheten av väg och
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.
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•

Rekommenderade skyddsavstånd till störingskällor ska respekteras. Bostäder bör placeras så att
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner
i efterhand.

•

Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans på platser där de inte påverkar bostäder,
människor och stadsliv negativt.

Hänsyn och riksintressen

Farligt gods

Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns för
väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg 1757,
Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till kustbanan,
vid passage genom Borås kommun. Förbud mot farligt
gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron.
Godstransporterna förväntas öka, därmed även farligt
gods, samtidigt som Borås strävar efter förtätning av
befintlig bebyggelse och i lägen som kan tangera leder för
farligt gods. Liksom buller kommer frågan om närhet till
farligt gods få större fokus i den fortsatta planeringen.
Länsstyrelsen anser att riskfrågor ska beaktas vid planering inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad har
tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn som behöver
tas vid planering av ny bebyggelse. Rapporten beskriver
en metod för hur man kan utreda frågor om farligt gods
som ligger inom 150 meter från transportleden. Syftet
är att underlätta en tidig bedömning av vilka utredningar
som kan krävas för att hitta lämplig markanvändning samt
möjliga åtgärder. Exempelvis kan vissa mindre känsliga
verksamheter som parkeringar och tekniska anläggningar ligga närmare tranportleden så att känslig bebyggelse
hamnar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också
en samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för en
smidig planeringsprocess.

Vid dessa platser kan tekniska lösningar vara ett sätt att
nå en tillfredsställande risknivå. Det kan handla om val av
byggnadsmaterial, lösningar för ventilation, utrymningsvägar eller andra åtgärder som minimerar riskerna. Detta
behöver hanteras i detaljplaneskedet i samverkan med
andra aktörer.
RIKTLINJER FÖR PLANERING
UTMED FARLIGT GODSLEDER
•

Utpekade farligt godsleder genom Borås ska beaktas vid samhällsplanering så att deras funktion inte påverkas negativt och så att hälsa och
säkerhet för de som vistas nära transportleden kan
säkerställas.

•

Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt
samhällsplanering nära farligt godsleder. Borås
Stad bör sträva efter samsyn med Länsstyrelsen
och räddningstjänst kring farligt godstransporter.

•

I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt
med farligt godsleder kan tekniska lösningar vara
ett sätt att nå en tillfredsställande risknivå.

•

På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt
farligt gods leds om till lägen utanför centrum.
Dessa bör fortsatt utredas.

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter
kan uppstå

För riskhantering av farligt gods är bästa skyddet att hålla
avstånd till riskkällan. Samtidigt kan potentialen att förtäta
bebyggelsen i vissa fall vara så avgörande för stadsutvecklingen att andra lösningar behövs. Utvecklingen av
stadskärnan samt urbana stråk tangerar i vissa fall farligt
godsleder. Det gäller främst följande områden:
• Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
• Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
• Korsningen Druveforsvägen-väg 40.
• Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Riskavstånd farligt gods-led (150 m)
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Översvämningsrisk

Risken för översvämningar ökar med ett förändrat klimat i
och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer och högre
temperaturer. Särskilt har risken för skyfall fått ökat fokus
i samhällsplaneringen på senare tid.
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Detaljerad översvämningskartering för Viskan och Lillån samt Viaredssjön visar naturligt uppkomna översvämningszoner vid
100-årsregn, framtida 100-årsregn samt vid beräknat
högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druvefors,
Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid beräknad
högsta vattenflöde, sk BHF, som är betydligt högre än ett
100-årsregn, översvämmas fler kraftverk och dammar.
Områden med större utbredning av översvämningar finns
från Pantängen och genom centrum till Göta.
En mer översiktlig översvämningskartering över hela
Viskan, redovisar större utbredning av översvämningar
vid Marsjöarna, i Gingri dalgång samt från Göta ner till
Guttasjön

ett klimatanpassningsperspektiv som att sträva efter att
minimera hårdgjorda ytor eller att dra nytta av ekosystemtjänster.
RIKTLINJER FÖR PLANERING I
OMRÅDEN MED ÖVERSVÄMNINGSRISK
•

Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande
klimatanpassningsåtgärder i planeringen. Framtida
klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst
ett 100-årsperspektiv.

•

Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder
inom eller i anslutning till riskområden för översvämning ska noggranna riskbedömningar göras.

•

Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåtgärder vidtas, t.ex. anpassning av bebyggelse och
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosystemtjänster.

•

Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera lågpunkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för
att hitta eventuella problemområden.

En översiktlig skyfallsutredning har genomförts, enligt
uppdrag i VA-planen om att ta fram en plan för säker
ytvattenhantering. Utredningen är en lågpunktskartering
och analysen identifierar lågpunkter i terrängen där det
kan finnas översvämningsrisk om kapaciteten hos befintligt dagvattennät överskrids vid ett skyfall. Analysen utgör
ett underlag för eventuella klimatanpassningsåtgärder och
i detaljplanearbete.
Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett
verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse” ger
vägledning vid planering i vattennära områden. Handboken innehåller en planeringsmodell samt rekommendationer om dimensionerande höjder för olika planeringssammanhang. Ett annat underlag är ”Regional handlingsplan
för klimatanpassning ”som bl.a. rekommenderar åtgärder
som baseras på ekosystemtjänstperspektivet.
Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsriskerna
i kommunen och indikerar var det kan behövas noggrannare utredningar. Vid detaljplanering eller andra åtgärder
i riskområden ska fördjupade utredningar göras och nödvändiga åtgärder vidtas. Generellt bör planeringen ha
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HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
100-årsflöde
Beräknat högsta flöde
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Risk för ras, skred och erosion

Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred, ras
och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmassor kan
sättas i rörelse. Det kan leda till skador på bebyggelse
eller på människor. Skred och ras kan ske naturligt eller
genom mänsklig påverkan såsom förändrad markanvändning eller vattennivåer. Klimatförändringarnas påverkan
på nederbördsmängden kan på sikt bidra till erosion och
översvämningar vilket höjer risken för skred och ras.
Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömer de geotekniska förhållandena i kommunen som generellt gynnsamma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt eftersom marken
främst utgörs av berg och morän. I Viskans dalgång,
i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns
isälvsavlagringar med grus och sand samt nära vattendragen finare sediment och silt. Hela kommunen ligger
över högsta kustlinjen. Det innebär att lera, som normalt
innebär högre skredrisker, med några få undantag saknas.
I bebyggda delar och i områden där många människor
vistas finns skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag.
Det handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan och
Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svaneholm längs
Viskan.

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes 2004. Karteringen gjordes enbart för utvalda bebyggda områden
och ger därmed inte en heltäckande bild av förhållandena
i kommunen. Vid detaljplanering måste det därför alltid
göras en bedömning av ras, skred och erosion i enlighet
med PBL.
RIKTLINJER FÖR
RAS, SKRED OCH EROSION
•

Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och stabilitetsutredning görs, samt genom
att krav på detaljerad undersökning ställs vid
bygglov eller bygganmälan.

SGI har tagit fram en Vägledning ras, skred och
erosion med kartunderlag. Översiktliga värderingar av stabilitetsförhållanden kan göras utifrån det
underlaget.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Jordarter (grov indelning)
Berg
Isälvssediment
Morän
Postglacial sand--grus
Torv
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Förorenad mark

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten,
sediment eller byggnader där halten av något ämne är så
hög att den kan utgöra risk för människors hälsa eller för
miljön. Förorenade områden i Borås Stad har inventerats
översiktligt. Djupare inventeringar, och i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment.
Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms
Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra
mindre områden med olika typer av föroreningar som kan
behöva någon form av efterbehandling. På länsstyrelsens
webbplats finns kartering av potentiellt förorenade områden som uppdateras löpande. Områdena är indelade i en
skala från 1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har
högst prioritet vid eventuell efterbehandling.
Potentiellt förorenade områden finns redovisade på länsstyrelsens webbplats --> infokartan

Vid planering och i bygglovsärenden bör man i tidigt
skede beakta risken för att ett område kan vara förorenat
och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Särskilda markundersökningar kan behövas på plats. Översiktsplanen
föreslår förtätning och omvandling av befintlig bebyggelse, i några fall verksamhetsområden där risken för markföroreningar kan vara stor. Utredningar kommer behöva
göras i samband med att fördjupningar, planprogram och
detaljplaner tas fram.
RIKTLINJER VID FÖRORENAD MARK
•

Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför
planering av ny bebyggelse. Vid misstanke ska
markundersökning göras och nödvändiga åtgärder
vidtas.

I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och sand
som ger förhöjda markradonhalter och kan vara högriskområden. Vid nybyggnad bör mätning ske.
ÖVRIGA UNDERLAG

Kommunen har en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. De händelser som har betydelse
för samhällsplaneringen är framför allt avbrott i
den tekniska försörjningen, trafik olyckor, olyckor
vid transport av farligt gods, bränder, olyckor vid
anläggningar med farlig verksamhet och översvämningar. Tänkbara olyckor och deras konsekvenser
beskrivs översiktligt i ett separat dokument, Riskoch sårbarhetsanalys för Borås Stad.

Totalförsvaret
Bråts skjutfält

Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område som
ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom skjutfältet bedriver Försvarsmakten verksamhet. Skjutbanorna
används då alternativ saknas i närområdet. Borås Stad
samråder med Försvarsmakten angående naturreservatsbildning på Bråt.
Höga objekt

För att säkerställa att höga objekt, t.ex. vindkraftverk eller
byggnader, inte hamnar i konflikt med Försvars-maktens
tekniska system måste en förfrågan ställas till myndigheten. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre
än 20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen
bebyggelse.
RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN
AV BETYDELSE FÖR TOTALFÖRSVARET
•

Alla plan- och lovärenden inom områden av betydelse för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmakten.

•

Alla ärenden inom hela kommunen som rör höga
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till
Försvarsmakten

Markradon

Den övervägande delen av kommunen består av moränjordar som generellt är klassade som normalriskområde
för markradon. Inom normalriskområden förekommer en
variation i markradonhalt beroende på lokala geologiska
skillnader och grundvattennivåer.
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Se även kapitlet Riksintressen.
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Mellankommunala frågor
Mellankommunala intressen hanteras till stor del inom
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund som består
av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs kommuner.
Samarbete sker också genom Västra Götalandsregionen
och Västtrafik i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor.
Västra Götalandsregionen är upprättare av den regionala
planen för transportinfrastruktur. Det finns också vissa
områden som Borås och andra kommuner har gemensamma intressen av att utveckla, skydda eller ta hänsyn till.
Infrastruktur och gods

Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regional
pendling och är därmed av mellankommunalt intresse.
Dessa vägar ingår i Funktionellt prioriterat vägnät som är
vägar av betydelse för regional och nationell tillgänglighet. På FPV ska det vara smidigt att ta sig fram och man
ska eftersträva kontinuitet i tillgänglighetsstandard.De
utpekade vägarna utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplanering. Vid exploatering i anslutning till vägar i FPV behöver
konsekvenserna för tillgängligheten bedömas och eventuella åtgärder vidtas. Det är en mellankommunal fråga att
upprätthålla god regional tillgänglighet utmed dessa vägar.
Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och ligger
kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket har tagit
fram en vägutredning för vägarna 42 och 180 och beslut
har fattats om att gå vidare med att 180 ska utgöra huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad.
Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan kommunerna. Det ligger i alla kommuners intresse att verka för
bättre kapacitet och standard på dessa. Översiktsplanen
har starkt fokus på stationsnära planering som främjar mer
resande på järnväg. Borås ser positivt på en motsvarande
inriktning i grannkommunerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsbanans
utbyggnad. Kommunerna och kommunalförbunden
i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit fram en
gemensam målbild för stråkets utveckling där Götalandsbanan utgör ryggraden. Målbilden beskriver ett starkt
stråk med goda kommunikationer, en gemensam arbetsmarknadsregion och brett bostadsutbud för ett enkelt
vardagsliv.
Godstransporter är en fråga som behöver hanteras gemensamt med såväl andra kommuner som med Trafikverket och andra myndigheter. Västra Götalandsregionen
beskriver i sin Godstransportstrategi behovet av starka
stråk och noder för gods. Borås medverkar i arbetet med
att utveckla godstransporterna i Sjuhärad och Västsverige.
Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen

Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras
ligger delvis över gränsen mellan Borås, Bollebygd och
Vårgårda kommuner. Området ligger inom riksintresse
för naturvård och gränsen sammanfaller för närvarande
med ett område utpekat i myrskyddsplanen. Länsstyrelsen
jobbar just nu inte aktivt med områdesskydd av området,
men det kan bli ett reservat i framtiden.
Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda
kommun.
Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och
då kräva tillstånd.
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller
delvis inom andra kommuner:
•
•
•
•
•
•

Uttermossen (Mark)
Skephult (Mark)
Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och
Ulricehamn)
Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
Lysjön (Svenljunga)

Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.
Vatten

Flera vattendrag och ytvatten sträcker sig över kommungränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet, som är av riksintresse för naturvård. Dricksvattentäkten Öresjö samt av
översiktsplanen utpekade potentiella framtida vattentäkter
ligger delvis i eller har avrinningsområden i andra kommuner. Åtgärder på respektive sida om kommungränsen
kan påverka vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av
mellankommunalt intresse att gemensamt verka för god
status på de vatten som sträcker sig över kommungränserna.
Natur- och vattenområden kan generellt sägas utgöra en
grön infrastruktur som sträcker sig över stora områden,
ofta över kommungränser. Värnandet och utvecklandet av
grön infrastruktur kommer sannolikt bli en allt mer angelägen fråga att hantera i mellankommunalt eller regionalt
perspektiv. Detta kommer behöva stöd och underlag från
bl.a. länsstyrelsen och andra myndigheter.

RIKTLINJER FÖR MELLANKOMMUNALA INTRESSEN
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•

Borås ska samverka med omkringliggande regioner kring frågor som rör exempelvis infrastruktur,
kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.

•

Åtgärder som planeras i hänsynsområden som
korsar eller ligger nära kommungräns ska samrådas med berörd kommun.

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller
försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller anläggningarna för avsett ändamål. För områden som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser
tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett
om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
ÖVERGRIPANDE INRIKTNING
FÖR RIKSINTRESSEN I KOMMUNEN
Många riksintressen inom Borås Stad har gällt
under lång tid och kommunen har inte för avsikt
att föreslå förändringar i markanvändningen eller
andra åtgärder som påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena som beslutats av statliga myndigheter.
•

Inriktningen är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som
påverkar riksintressenas motiv negativt.

Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som
skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande
och som harmoniserar med regional och nationell trafik.
Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och cykelnätet samt med olika
former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan
kommunen och myndigheterna är viktig för att säkerställa
både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och framkomlighet på vägarna.
Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärdsförslag och
hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra
förändrad markanvändning i Borås samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i
en trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det
övergripande vägnätet för att identifiera åtgärder för att
hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin
utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås och i samverkan
med Trafikverket.

Riksintresse kommunikationer

(3 kap 8 § Miljöbalken)
Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.

Järnvägar

I Borås stad är följande vägar av riksintresse
enligt Trafikverket.

Samtliga järnvägar i kommunen anges av Trafikverket
som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder som
påverkar deras funktioner negativt. För Borås är samtliga järnvägar av stort värde för transporter till och från
kommunen. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny
bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen stödjer ett ökat
resande på järnväg. Omvänt förutsätter denna strategi
att järnvägarna kan erbjuda ett attraktivt resande. Idag
är standarden på flera av järnvägarna för låg för att ge
tillräcklig kapacitet och restid. På sikt behöver banorna
därför rustas upp till bättre kapacitet.

•

Väg 27, Karlskrona – Göteborg

Järnvägar av riksintresse:

•

Väg 40, Göteborg – Västervik

•

Viskadalsbanan

•

Väg 41, Varberg – Borås

•

Kust till kustbanan

•

Väg 42, Borås – Trollhättan

•

Älvsborgsbanan

Vägar

För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner.
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Järnvägsstationer

Borås centralstation samt stationerna i Borgstena, Fristad,
Knalleland, Sandared och Viskafors är riksintressen som
ska skyddas mot åtgärder som påverkar deras funktioner
negativt.

Framtida järnväg

Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är
viktig för att möjliggöra både ett genomförande av järnvägen och en god stadsutveckling i Borås. För att undvika
situationer som kan försvåra utbyggnad av järnvägen och
samtidigt främja stadens utveckling, ska alla åtgärder inom
de utpekade korridorerna stämmas av med Trafikverket.

Götalandsbanans utredningsområde

Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor,
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunikationsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens förutsättningar.
Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer
åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten för
framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även
det externa markanspråket svårt att precisera. Trafikverkets utgångspunkt är att det i utredningsområdet inte ska
etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet
som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta tidiga skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering
i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas
av höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan
Trafikverket och kommunen är därför stort. Trafikverkets
utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveckling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras.
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndigheter
kring hur riksintressefrågan kring Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är beslutad.
Borås Stads syn på riksintresset

Götalandsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfråga
för Borås och kommunen delar Trafikverkets intention
att gemensamt undvika situationer som väsentligt kan
försvåra utbyggnaden av höghastighetsjärnväg. Samtidigt
är de av lokaliseringsutredningen utpekade korridorsalternativens utbredning omfattande och täcker områden med
stor stadsutvecklingspotential. Det är därför angeläget att
utredningsarbetet fortsätter så att riksintressets avgränsning kan preciseras och minska i omfattning. Borås Stad
välkomnar förtydliganden från myndigheterna om hur
riksintressena för framtida järnväg ska hanteras.
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RIKTLINJER FÖR PLANERING OCH
ÅTGÄRDER INOM RIKSINTRESSEOMRÅDE FÖR FRAMTIDA JÄRNVÄG
•

Kommunen ska verka för Götalandsbanans utbyggnad med en centralt placerad station i Borås.

•

Inom samtliga utpekade korridorsalternativ för
järnvägen ska restriktivitet råda för ny bebyggelse
eller andra åtgärder som kan försvåra järnvägens
tillkomst. Bygglov, detaljplaneläggning eller andra
åtgärder inom korridorsalternativen ska samrådas
med Trafikverket fram till dess att en korridor har
fastställts.

Luftfartens riksintresse

För den civila luftfarten gäller att alla objekt oavsett typ,
master, torn, konstverk, skyltar, pyloner, byggnader etc,
skall remitteras till Luftfartsverket om de är högre än 20
meter över mark eller vattenyta.
Viader berörs Borås Stad av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 60 km kring flygplats där
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för
Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser.
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den
MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan
på flygtrafiken. Lokalisering av höga byggnader/föremål
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan
ska samrådas med berörd flygplats.

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen
Riksintresse kommunikationer
Järnvägsstation
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse naturvård
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen föreslår inga
förändringar som påverkar riksintressena för naturvård
negativt.

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Följande områden anges av länsstyrelsen som riksintresse
för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna medför inga förslag som
påverkar riksintressena för kulturmiljövården.

Följande områden anges
som riksintresse för naturvård:

• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns- 		
kommun)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle-		
bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)
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Hänsyn och riksintressen

Riksintresse friluftsliv

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markanvändningen som påverkar riksintresseområdena för friluftslivet
negativt. Översiktsplanens övergripande strategi att koncentrera ny bebyggelse till redan bebyggda områden fredar
riksintressena från negativa åtgärder. Områdena ska hållas
fria även från andra anspråk på enskild bebyggelse eller
andra åtgärder som kan påverka riksintresset negativt.

Följande områden har status som riksintresse Natura
2000:

• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommun)
• Rya åsar

kommun. Eventuella åtgärder i Mark kan påverka miljön
i området och kräver i så fall tillstånd. Samverkan ska ske
mellan Borås och Mark kring åtgärder som kan påverka

• Mölarp-Krökling

miljön).

Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988. Rya
åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter samråd
med Borås Stad. Borås Stad och länsstyrelsen har enats
om avgränsningarna för de nya riksintressena för friluftsliv.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

Riksintresse Natura 2000

(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)
Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta i kombination med föreskrifter för naturreservat, markägaravtal
etc. Det krävs tillstånd för verksamhet eller åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura
2000-område. Det gäller även utanför området, om det
på ett betydande sätt kan påverka miljön. Samråd krävs
med ansvarig myndighet, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse,
för att se om verksamheten eller åtgärden kan påbörjas.
Tillstånd krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna
är direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs i
bevarandeplanerna för respektive område.

•
•
•
•
•
•

Rölle
Backa
Tattarströmmarna
Mölarp och Kröklings hage
Tranhult
Abborrås. (Området ligger vid gränsen till Marks 		

(3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken)
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte.
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i
olika omfattning berörda av riksintressena.
I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som inte
redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av
höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk.
Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela lan-dets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför, och högre
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på
remiss till Försvarsmakten. Informationen används också
som förberedelse för införandet av höga objekt i landets
flyghinderdatabas.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Sammanfattning
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära
en betydande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med en
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva
de direkta och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas också
ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i bedömningen,
och att identifiera synergier och målkonflikter.
Planförslaget

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:
•
•
•
•
•

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
Infrastruktur som hanterar tillväxten
God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Regioncentrum med nationell och internationell kopp
ling

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige.
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station utan
betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar.

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområden/
aspekter:
• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för
ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livs
miljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt
utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin
och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare
översiktsplanen, antagen 2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar
för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de
möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte
mot förtätning.
Hållbarhetskonsekvenser

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. En åtgärd
kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar med
ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att
åstadkomma långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.
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Miljökonsekvensbeskrivning

De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier
bedöms vara:
• Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart
resande
• Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna
samspel, motverka segregationen
• Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som
möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot
samhället och en av vår generations största utmaningar
med risk för genomgripande påverkan på klimatsystemen
och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa
utsläpp står transporter för en betydande del som också
ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera
för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen
minskar. För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de ekologiska, sociala
och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs att
dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den enskilde
invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det innebära att det för den boende i glesbygd
alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort
bör transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik
och gång/cykel framför bilåkande. Det är också en viktig
jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil.
I detta sammanhang är helhetssynen viktig, och det bör
därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i
mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det innebär
att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, mer
tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att
välja ett hållbart transportsätt innebär också en avvägning
där exempelvis avstånd mellan målpunkt och parkering
bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och
kollektivtrafikhållplats.
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Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det
också en mycket viktig social aspekt i avvägning mellan att
upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. Generellt sett gynnar det
en stads attraktionskraft och människors samspel om
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att
allt för stor del av markanvändningen i staden upplåts till
infrastruktur. Det ger större förutsättningar för ytor för
mötesplatser, service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och
service för invånarna är samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt för
den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i stråk och
motverka fysiska barriärer. Den föreslagna bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar
för resande med kollektivtrafik, cykel och för fotgängare.
För att förverkliga strategin och förverkliga mötesplatser
och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket
inte är möjligt att styra i översiktsplan. Det bör betonas
att översiktsplanen inte hindrar (och inte skall hindra)
lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk,
utan endast styr genom att stödja lokalisering av större
bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet
skall också hänsyn tas till den individuella friheten och
olika invånares sinsemellan olika önskemål om boende
och vardagsliv.
Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ
miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, men
vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och
åtgärdsprogram etc. Översiktsplanen bedöms inte leda till
överskridande av miljökvalitetsnormer.

Miljökonsekvensbeskrivning

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna Bostadsbyggande och boendemiljöer,
Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och
kultur samt Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och att
värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och
principerna frångås i kommande planeringsskeden och
inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är
särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta lägen för att nå
miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors
hälsa, samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.
Åtgärdsförslag

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett
samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. För att få
till en förändring krävs att det nya verkligen kan förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att
genomföra översiktsplanens intentioner krävs alltså att
varenda ny detaljplan och byggnation tillför något eller
förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva
konsekvenser av översiktsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av:
ÅF-Infrastructure

Hela miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa på
boras.se/oversiktsplan
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Politisk styrgrupp
Tom Andersson (MP)
Morgan Hjalmarsson (L)
Projektledning
Karolina Rosén
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet
I övrigt har tjänstepersoner från följande förvaltningar
aktivt medverkat i arbetet:
Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och konsumentförvaltningen
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Kulturförvaltningen
Stort tack också till alla andra som varit med och bidragit
till den här översiktsplanen!
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§ 90
2018-00387 1.2.3.3.
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga)
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med revisionsberättelser för år
2017. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och
styrelsen för 2017 års förvaltning.
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Leila Pekkala (S)
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Årsrapport 2017

Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning
av 2017 års verksamhet i Borås Stad. Revisionen har genomförts av Första och
Andra revisorsgrupperna och av lekmannarevisorerna med sakkunnigt biträde från
Revisionskontoret. Upphandlade konsulter har använts i viss utsträckning. Granskningen
har utförts i enlighet med lagstiftning, God Revisionssed, revisionsreglemente, upprättade
revisionsplaner och granskningsplaner. Granskningar som resulterat i separata rapporter har
avrapporterats löpande under året till berörda nämnder/styrelser och Kommunfullmäktige.
Revisorerna ska lämna revisionsberättelser som underlag för ansvarsprövningen
i Kommunfullmäktige. Separata revisionsberättelser för varje nämnd och för
Kommunstyrelsen är bilagda denna årsrapport. När det gäller de kommunala bolagen
sammanfattas lekmannarevisorernas granskning i årsrapporten och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter biläggs. Revisionsberättelserna för bolagen från de ansvarsprövande
revisorerna biläggs bolagens årsredovisningar.
Enskilda revisionsrapporter kan laddas ner från Stadsrevisionens hemsida eller beställas
från Revisionskontoret.
STADSREVISIONEN

Ingwer Kliche				Andreas Ekelund
Ordförande				Revisionschef		
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Årsrapport 2017

Utgångspunkter för
granskningen

Den grundläggande granskningen tillsammans med granskningen
av årsredovisningarna och särskilda rapporter från den fördjupade
granskningen enligt granskningsplanerna, ligger till grund
för revisorernas rapportering i revisionsredogörelser och för
upprättande av revisionsberättelser till Kommunfullmäktige
inför ansvarsprövningen. Fördjupade granskningar presenteras
löpande under året för Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instrument för att
kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs.
Granskningen ska samtidigt främja en effektiv och ändamålsenlig
kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.
Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt i en
årlig risk- och väsentlighetsanalys. Med analysen som
grund formulerar Första och Andra revisorsgrupperna
revisionsplaner för revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande
för granskningsinsatserna, men oförutsedda händelser kan
föranleda specifika granskningsinsatser och anpassning av
planerna.

Stadsrevisionen redovisar granskningsresultat från fördjupade
granskningar i revisionsrapporter och kortrapporter. Längre
revisionsrapporter sammanfattas i rapportsammandrag. I
förekommande fall kan resultatet från granskningar rapporteras
enbart till förvaltnings- eller bolagsledningar.
•

Rapporter tillställs granskade nämnder och styrelser för
åtgärder, alternativt för kännedom. I missivbrev framgår
revisorernas bedömningar och datum för förväntat svar

•

Revisionsrapporter, kortrapporter och rapportsammandrag
sänds till Kommunfullmäktiges presidium

•

Rapportsammandrag och kortrapporter distribueras till
Kommunfullmäktiges ledamöter

•

En sammanfattande revisionsredogörelse med
revisionsberättelse tillställs samtliga nämnder och
Kommunstyrelsen

Nämndernas verksamhet, ekonomiska resultat och interna
kontroll granskas löpande under revisionsåret. Efter avslutat
verksamhetsår genomför Stadsrevisionen en översiktlig granskning
av Kommunstyrelsens och nämndernas årsredovisningar.
Stadsrevisionen granskar även Borås Stads årsredovisning.
Från och med år 2014 innefattar Kommunfullmäktiges budget
vision 2025 och de strategiska målområdenas indikatorer med
målvärden.

•

All granskning som har genomförts under året sammanfattas
i Stadsrevisionens årsrapport. Till årsrapporten billäggs
revisionsredogörelser och granskningsrapporter för
lekmannarevisionen

Stadsrevisionens granskning bygger på avvikelser, dvs för
bedömningarna granskas i vilka avseenden verksamheten
i nämnder och Kommunstyrelse inte har skötts på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om
man inte har uppnått målvärden, respektive om uppdrag inte
har genomförts.

Lekmannarevisorn i ett kommunalt bolag ska - i den omfattning
som följer av god revisionssed - granska om bolagets verksamhet
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen av nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag
har därför i grunden samma utgångspunkt med den skillnaden
att lekmannarevisorernas granskning inte ligger till grund
för ansvarsprövning. Lekmannarevisorerna redovisar sin
granskning i en granskningsredogörelse och i förekommande
fall i separata revisionsrapporter för fördjupade granskningar.
Redogörelser och rapporter tillställs styrelsen för respektive
bolag, och lekmannarevisorn upprättar en granskningsrapport
som biläggs bolagets årsredovisning.

Foto: Anders Jagendal

Revisionskritik ska framgå av revisionsberättelsen, och
berörd nämnd/styrelse ska ges möjlighet att bemöta kritiken.
Revisionskritik ska enligt lagstiftningen och God revisionssed
riktas som en anmärkning, med eller utan tillstyrkande av
ansvarsfrihet. Stadsrevisionen redovisar även iakttagelser
och bedömningar som inte föranleder formell revisionskritik
enligt lagstiftning och God revisionssed, men som bör leda
till åtgärder på olika områden. Om utvecklingsprocesser är
initierade uppmärksammas åtgärderna, och utvecklingen följs
i avvaktan på uppföljningsbara resultat.

Revisionsrapporter, rapportsammandrag, kortrapporter och
årsrapporten publiceras på Stadsrevisionens hemsida, liksom
inkomna svar från nämnder och styrelser

Vi bedömer ett inte helt uppnått målvärde som ej uppnått,
och ett inte fullt ut genomfört uppdrag som ej genomfört.
Nämnderna och Kommunstyrelsen redovisar i många fall att de
uppnått målvärden till en viss andel, och att ett uppdrag till en
del är genomfört. Detta är ur revisionell synvinkel svårhanterlig
information när bedömningarna av delvis uppnådda mål och
uppdrag inte alltid är belagda och det inte går att avgöra hur
trovärdig informationen/bedömningen är.
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Kommunfullmäktiges
presidium

I årsrapporten redovisas sammanfattande resultat av
årets lekmannarevision av de kommunala bolagen, och
granskningsrapporterna biläggs. Resultaten av den lagstadgade,
ansvarsprövande räkenskapsrevisionen framgår i revisionsberättelse
som biläggs respektive bolags årsredovisning.

Revisorskollegiets presidium har regelbundna möten med
Kommunfullmäktiges presidium för avrapportering av
granskning, revisionsplanering och för Stadsrevisionens
budgetberedning. Under år 2017 har två möten genomförts.

Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera om revisionens
uppgifter och roll och att upprätthålla en bra dialog med nämnder
och styrelser för att få till stånd förbättringar med utgångspunkt
från iakttagelserna. Revisorsgrupperna genomför nämndbesök
vid samtliga nämnder under mandatperioden. Vi dessa möten
träffar respektive revisorsgrupp och bevakningsansvarig
yrkesrevisor hela nämnden och förvaltningschefen. Syftet med
besöken är att informera om revisionens uppgifter och roll och
nämndledamöters ansvar.

Sammanfattning av
granskningen
Sammanfattande resultat av 2017 års granskning redovisas
nedan. Granskningen rapporteras nämndvis för Första
och Andra revisorsgrupperna. Redovisningen inleds med
revisionsberättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.
Fördjupade granskningar (projekt) redovisas för den nämnd
granskningen i huvudsakligen berör. Om flera nämnder/bolag är
berörda görs en hänvisning till projektet för respektive nämnd.
Lekmannarevisorernas granskning av de kommunala bolagen
sammanfattas, och granskningsrapporterna är bilagda.

Presidiemöten
I enlighet med beslut i revisorsgrupperna har samtliga
nämndpresidier och Kommunstyrelsens presidium besökts under
2017. I mötena har bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer,
nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, bevakningsansvariga
yrkesrevisorer och berörda förvaltningstjänstemän deltagit.
Avsikten är att vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelsen och att stämma av granskningsresultat i
den grundläggande granskningen.

Fakta
Revisionsrapporter som avser
granskning av 2017 års verksamhet

Styrelsebesök
I Likhet med förhållandena för nämnderna har
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna ska besökas
en gång per mandatperiod. Lekmannarevisorerna, deras
sakkunniga biträden har tillsammans med ansvariga auktoriserade
revisorer under 2017 besökt styrelsen i Sandhultsbostäder AB.
Syftet med styrelsebesöken är likartat med nämndbesöken.
Styrelseledamöterna informeras om revisorernas roll och om
styrelseledamöternas ansvar, och revisorerna har en dialog med
styrelseledamöterna. I likhet med förhållandena för nämnderna
har lekmannarevisorerna uttalat att bolagstyrelserna ska besökas
en gång per mandatperiod.

2017-09-10 Informationssäkerhet
2017-11-13 Delårsrapport januari-augusti 2017
2017-12-05 Budgetprocessen i Borås Stad
2017-12-11 Jämställdhet och mångfald i 		
förenings- och kulturlivet
2017-12-11 Samhällsplanering och 		
bostadsbyggande i Borås Stad
2018-02-19 Arbetsmarknadsinsatser i Borås
Stad

Kommunfullmäktiges
sammanträden

2018-02-19 Personalomsättning i Borås Stad

En förtroendevald revisor från varje revisorsgrupp deltar i
Kommunfullmäktiges möten och avrapporterar till respektive
grupp vid nästkommande möte. De förtroendevalda revisorerna
(ordförandena i grupperna och ordförande i revisorskollegiet)
deltar i det fullmäktigemöte som behandlar ansvarsprövningen.
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Årsrapport 2017

Intern kontroll

revisionssed och Borås Stads regler för intern kontroll
den interna kontrollen ur ett system-, redovisnings- och
verksamhetsperspektiv. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig
grund för bedömning.

Revisorerna prövar årligen om den interna kontrollen som görs
inom nämnderna är tillräcklig.
Med intern kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i
organisation, system, processer, och rutiner som på en rimlig
nivå säkerställer att:
•

verksamheten lever upp till ställda mål och är kostnadseffektiv

•

informationen om verksamheten och om den finansiella
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig

•

de lagar, regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär b.la. att:
•

Kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, dvs. att den förbygger,
upptäcker och åtgärdar

•

Arbetet med den interna kontrollen är strukturerat samt
integrerat i organisation, system och det löpande arbetet

Revisorernas granskning av den interna kontrollen sammanfattas
för respektive nämnd genom nedanstående bedömningsnivåer.
Eventuella avvikelser redovisas i respektive nämnds revisionsredogörelse.

Revisorernas granskning avser dels hur den interna kontrollen
är uppbyggd och dels hur den fungerar i praktiken. Revisorerna
granskar med utgångspunkt i b.la. Kommunallagen, God

Tillräcklig

Granskningen visar inga avvikelser i
den interna kontrollen

Tillräcklig men med identifierade
utvecklingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i
den interna kontrollen

Inte helt tillräcklig

Granskningen visar avvikelser i den
interna kontrollen

Otillräcklig

Granskningen visar betydande
avvikelser i den interna kontrollen
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Revisionsberättelser
för Borås Stads nämnder
Kommunstyrelsen

Arbetslivsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Servicenämnden

Förskolenämnden

Fritids- och Folkhälsonämnden

Grundskolenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Tekniska nämnden

Vård- och äldrenämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
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Sociala omsorgsnämnden

Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för
Kommunstyrelsen år 2017
Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för 11 av de 17 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte
är uppnådda. 9 av Kommunfullmäktiges 22 uppdrag till nämnden är inte genomförda.
Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför man inte
uppnår mål.
Vi bedömer att ytterligare åtgärder är nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning
om konkurrenskraftiga anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska
kunna nås. Granskning visar att personalomsättningen i berörda nämnder är för hög
med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga
personalekonomiska kostnader som följd. Kunskapen om personalomsättningens orsaker,
omfattning och utveckling behöver fördjupas. Kopplingen till verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser behöver systematiseras och tydliggöras som utgångspunkt
för åtgärder.
Vi bedömer att budgetprocessen inte är ändamålsenlig. En genomgripande omprövning
av budgetprocessen behövs med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent,
konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som kommuniceras med
nämnderna.
Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad. Vår sammantagna
bedömning är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är
tillräcklig.
Granskning visar att förutsättningarna för samhällsplanering och bostadsbyggande
i Borås Stad är oklara på flera områden. Det är enligt vår bedömning väsentligt att
Kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att styrdokument och planer
inom området uppfyller lagstiftarens intentioner avseende utformning, innehåll och
omfattning. Förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder
som motsvarar behoven hos bostadssökande måste förbättras så att Kommunfullmäktiges
kvantitativa och kvalitativa mål på området kan nås.
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Första revisorsgruppens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen inte har fullgjort
sin uppsiktsplikt för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt
sätt under 2017. I uppsikten av projekt EMC har Kommunstyrelsen inte säkerställt att
relevant information om den ekonomiska utvecklingen och den interna kontrollen i
projektet kommit Kommunstyrelsen till del.
Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte uppfyllt kraven i Kommunallagen
om att varje ledamot har ansvar att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Vi bedömer att Kommunstyrelsen
därigenom har underlåtit att ta ställning till risker som har varit förenat med projektets
genomförande, och som mot bakgrund av projekt EMC:s omfattning och komplexitet
får konsekvenser för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Vi bedömer att Borås Stads årsredovisning 2017 i huvudsak är upprättad enligt God
redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, kommunallagen och Rådet för
Kommunal Redovisnings rekommendationer. Resultat och ekonomisk ställning redovisas
på ett rättvisande sätt. Avvikelser från lagen om kommunal redovisning och Rådet för
Kommunal Redovisnings rekommendationer presenteras i en separat revisionsrapport.
Det föreligger brister i måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer
och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen/nämnderna. Vi
bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorerna är otillräcklig i Borås
Stads årsredovisning 2017.
Vi bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en
buffert i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Vi bedömer att
den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-05-03

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall

10

Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Valnämnden
år 2017
Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen har
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
Vi bedömer att Valnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig, med
hänsyn tagen till nämndens begränsade verksamhet under året och det faktum att nämnden
i budget lyfter risker och redogör för hur nämnden ska arbeta med dessa.
Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund

Oscar Undevall
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden år 2017
Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till
varför man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Lokalförsörjningsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden bör upprätta en buffert, samt
att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig.
Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2017
Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till
varför man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Fritids- och
folkhälsonämnden år 2017
Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges fyra uppdrag till nämnden är inte
genomfört.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ha en tillräckligt stor buffert, samt ta fram en
åtgärdsplan vid prognostiserat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden år 2017
Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Samtliga av Kommunfullmäktiges fyra uppdrag till nämnden är
genomförda.
Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Tekniska
nämnden år 2017
Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för fyra av de sex indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges sex uppdrag till nämnden är inte
genomfört.
Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Miljö- och
konsumentnämnden år 2017
Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för fyra av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Tre av Kommunfullmäktiges tre uppdrag till nämnden är inte
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Vi bedömer att Miljö- och konsumentnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när
det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer samt genomförandet av Kommunfullmäktiges
uppdrag är bristfällig. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-26

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Ingwer Kliche		
Vice ordförande

Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund

Lennart Krok

Oscar Undevall
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2017
Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till
varför man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert, samt
att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-03-19

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala
omsorgsnämnden år 2017
Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Båda Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomförda.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till
avvikelser avseende sammantaget 17 av 27 kontrollmoment i uppföljningen av den interna
kontrollen.
Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
Borås 2018-04-16

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2017
Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för två av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är inte
genomfört. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte genomfört uppdrag.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig med hänvisning
till sammantaget fyra avvikelser i uppföljningen av den interna kontrollen och att ett av
kontrollmomenten i planen för intern kontroll inte har genomförts under året.
Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-04-16

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson

Thomas Gustafsson
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden år 2017
Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden
för 2017.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognosticerat underskott
i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Vi bedömer att den interna
kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-04-16

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden år 2017
Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet och årsredovisning
2017. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda.
Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för
år 2017.
Borås 2018-04-16

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2017
Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges fem uppdrag till nämnden är inte
genomfört. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Förskolenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver säkerställa att resurser till fristående
förskolor fördelas enligt gällande författning. Vi bedömer att den interna kontrollen är
tillräcklig.
Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-04-16

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson

23

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2017
Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2017. Granskningen
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tio av de tio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Fem av Kommunfullmäktiges elva uppdrag till nämnden är inte
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte genomfört uppdrag.
Vi bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det gäller Kommunfullmäktiges
indikatorer är bristfällig. Nämnden behöver säkerställa att resurser till fristående och
kommunala skolor fördelas enligt gällande författningar. Den interna kontrollen bedöms
som inte helt tillräcklig då inte samtliga kontrollmoment följts upp enligt plan till nämnden.
Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-03-19

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2017

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individ- och
familjeomsorgsnämnden år 2017
Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning
2017. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Två av Kommunfullmäktiges fyra uppdrag till nämnden är inte
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen
är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-03-19

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och
äldrenämnden år 2017
Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2017.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning
av granskningen.
När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar
vi att målvärdena för sju av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt
inte är uppnådda. Ett av Kommunfullmäktiges sju uppdrag till nämnden är inte
genomfört. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför
man inte uppnår mål.
Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Borås 2018-03-19

Boris Preijde
Ordförande

Gerd Jansson
Vice ordförande

Lennart Gabre

Thomas Gustafsson

Jan G Nilsson

Kenneth Larsson
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Årsrapport 2017

Granskningsrapporter
för Borås Stads bolag
Borås Stadshus AB

BSTF AB

Borås Energi och Miljö AB

AB Bostäder i Borås

Boras Waste Recovery AB

Borås Lokaltrafik AB

Borås Elnät AB

Fristadbostäder AB

Borås Djurpark AB

AB Sandhultsbostäder

Industribyggnader i Borås AB

Viskaforshem AB

Eolus6 AB

AB Toarpshus

Borås Kommuns Parkerings AB

Borås Kongresscenter AB

Foto Anders Jagendal

BoråsBorås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
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Till årsstämman i Borås Stadshus AB
Organisationsnummer 556547-5646

Granskningsrapport för år 2017
Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche – av Kommunfullmäktige i Borås Stad
utsedda lekmannarevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet
under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Vi har
samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde från
Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Borås 2018-03-13

Nils-Gunnar Blanc

Ingwer Kliche
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Granskningsrapporter 2017

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590

Granskningsrapport för år 2017
Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda
lekmannarevisorer i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet
under år 2017. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och God revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet.
Vi har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi bedömer att styrelse och VD inte har haft en ändamålsenlig styrning av investeringen
i EMC mot bakgrund av mycket stora kostnadsökningar under 2017.
Bolagets interna kontroll bedöms som bristfällig mot bakgrund av bristerna i
projektstyrningen för EMC.
Vi bedömer att bolagets löpande verksamhet i övrigt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö
AB 2017.

Borås 2018-02-21

Ingwer Kliche

Boris Preijde
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Till årsstämman i Boras Waste Recovery AB
Organisationsnummer 556960-7715

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Ingwer Kliche – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Waste Recovery AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Då bolaget är under avveckling bedöms inte om verksamheten har bedrivits i enlighet med
det kommunala ändamålet, den kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning,
och med en tillräcklig intern kontroll.

Borås 2018-02-21

Ingwer Kliche
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Granskningsrapporter 2017

				

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582

Granskningsrapport för år 2017
Vi – Jan G Nilsson och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad
utsedda lekmannarevisorer i Borås Elnät AB - har granskat bolagets verksamhet under år
2017. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och God revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har
samarbetat med bolagets auktoriserade revisorer och utnyttjat sakkunnigt biträde från
Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2017.

Borås 2018-02-21

Jan G Nilsson

Thomas Gustafsson
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Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
genom Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB för
2017.

Borås 2018-02-20

Gerd Jansson
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Granskningsrapporter 2017

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Industribyggnader i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås
AB 2017.

Borås 2018-02-26

Kenneth Larsson
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Till årsstämman i Eolus6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Eolus6 AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås
AB 2017.

Borås 2018-02-26

Kenneth Larsson
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Granskningsrapporter 2017

Till årsstämman i Borås Kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Borås Kommuns Parkerings AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Kommuns Parkerings
AB 2017.

Borås 2018-02-13

Lennart Gabre
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Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
BoråsBorås TME AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2017.

Borås 2018-02-21

Gerd Jansson
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Granskningsrapporter 2017

Till årsstämman i Borås Kongresscenter AB
Organisationsnummer 559009-9957

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Gerd Jansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Kongresscenter AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i gemensam granskningsredogörelse för BoråsBorås
TME AB och Borås Kongresscenter AB för 2017.

Borås 2018-02-21

Gerd Jansson
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Till årsstämman i Inkubatorn i Borås AB
Organisationsnummer 556685-7362

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Inkubatorn i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn i Borås AB
2017.

Borås 2018-02-26

Bill Johansson
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Till årsstämman i BSTF AB
Organisationsnummer 556565-1493

			

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Bill Johansson – är av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i BSTF AB för år 2017. Jag har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och
utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Bolaget har under 2017 fortsatt varit i ett omprövningsskede, och av detta skäl kan
det inte fullt ut bedömas om verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala
ändamålet, den kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med en
tillräcklig intern kontroll.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BSTF AB 2017.

Borås 2018-02-21

Bill Johansson
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Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
Organisationsnummer 556024-8782

Granskningsrapport för år 2017
Vi – Nils-Gunnar Blanc och Thomas Gustafsson – av Kommunfullmäktige i Borås
Stad utsedd lekmannarevisor i AB Bostäder i Borås - har granskat bolagets verksamhet
under år 2017. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet.
Vi har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Lekmannarevisorerna har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande. Granskningen visar att förutsättningarna för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Bolaget har inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att nå de mål för
nyproduktion som satts upp av Kommunfullmäktige. Vi bedömer att förutsättningarna
för nyproduktion behöver förbättras genom styrning och samordning av de processer
som är väsentliga i sammanhanget.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Bostäder 2017.

Borås 2018-02-22

Nils-Gunnar Blanc

Thomas Gustafsson
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Till årsstämman i Borås Lokaltrafik AB
Organisationsnummer 556043-2246

Granskningsrapport för år 2017
Jag - Lennart Krok – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Borås Lokaltrafik AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelsen för Borås Lokaltrafik AB 2017.

Borås 2018-02-22

Lennart Krok
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Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Oscar Undevall – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i Fristadbostäder AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Lekmannarevisorerna har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande. Granskningen visar att förutsättningarna för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Jag bedömer att förutsättningarna för nybyggnation behöver förbättras genom styrning
och samordning av de processer som är väsentliga i sammanhanget.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för Fristadbostäder AB 2017.

Borås 2018-02-22

Oscar Undevall
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Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Bo-Lennart Bäcklund – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i AB Sandhultsbostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Lekmannarevisorerna har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande. Granskningen visar att förutsättningarna för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Sandhultsbostäder 2017.

Borås 2018-02-22

Bo-Lennart Bäcklund
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Till årsstämman i Viskaforshem AB
Organisationsnummer 556517-4454

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Bill Johansson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i
Viskaforshem AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Lekmannarevisorerna har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande. Granskningen visar att förutsättningarna för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig,
intern kontrollplanen är inte antagen av styrelsen i tid vilket är ett förbättringsområde
under 2018.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för Viskaforshem AB 2017.

Borås 2018-02-22

Bill Johansson

44

Granskningsrapporter 2017

				

Till årsstämman i AB Toarpshus
Organisationsnummer 556012-3233

Granskningsrapport för år 2017
Jag – Kenneth Larsson – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor
i AB Toarpshus - har granskat bolagets verksamhet under år 2017.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag
har samarbetat med bolagets auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde
från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Lekmannarevisorerna har granskat ändamålsenligheten i Kommunstyrelsens,
nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande. Granskningen visar att förutsättningarna för samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden.
Jag bedömer att förutsättningarna för nybyggnation behöver förbättras genom styrning
och samordning av de processer som är väsentliga i sammanhanget.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningsresultat med avseende på ovanstående områden specificeras i
granskningsredogörelser för AB Toarpshus 2017.

Borås 2018-02-22

Kenneth Larsson
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Lekmannarevisorernas granskning

Lekmannarevisorernas granskning 2017
Lekmannarevisorerna genomför en grundläggande granskning för bedömning av styrelsens och
verkställande direktörens ledning och styrning. Utgångspunkten är det kommunala ändamålet,
bolagsordning och ägardirektiv. Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKL)
och redovisar avvikelser/väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar
baserade på risk- och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter.
Under 2017 har en fördjupad granskning genomförts vid bolagen. Granskningen ”Samhällsplanering
och bostadsbyggande i Borås Stad” riktar sig mot Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och de kommunala bostadsbolagen.
Lekmannarevisorerna, deras sakkunniga biträden och ansvariga auktoriserade revisorer har under
2017 besökt styrelsen i Sandhultsbostäder AB.
I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2017 års granskning. En mer
utförlig redovisning av granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som tillställs
styrelserna för respektive bolag, och i en separat revisionsrapport för den fördjupade granskningen.
I bilagor till årsrapporten återfinns granskningsrapporter för varje bolag. Granskningsrapporterna
bygger på granskningsresultat som presenteras i granskningsredogörelserna. Lekmannarevisorerna
informerar Kommunfullmäktige om förhållanden i bolagen, men har inte till uppgift att ansvarspröva.
Ansvarsprövningen genomförs av den auktoriserade revisorn som avlämnar en revisionsberättelse.
I lekmannarevisionens grundläggande del granskas bolagen på områdena styrning/ledning/
ändamålsenlighet, ekonomi och riskanalys/internkontroll. I 2017 års granskning noteras avvikelser/
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernen har under 2017 totalt sett genererat ett kraftigt underskott om 220 mnkr efter
finansnetto. Anledningen är ett stort underskott i dotterbolaget Borås Energi och Miljö AB, kopplat
till nedskrivning av anläggningstillgångar inom fjärrvärmeverksamheten hänförligt till bolagets
EMC investering. Undantaget detta har koncernen genererat bättre resultat än budgeterat 2017.
Inom koncernen har lämnats sammantaget 44 mnkr i koncernbidrag, vilket är en ökning mot
föregående år om 6 mnkr.
Moderbolaget, Borås Stadshus AB, har under året erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om 450
mnkr. Motsvarande belopp har bolaget lämnat som ovillkorat aktieägartillskott till Borås Energi
och Miljö AB. En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolaget behöver
skrivas ned, beroende på resultatutvecklingen för Borås Energi och Miljö AB. Moderbolaget erhöll
44,0 mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB. Till Borås
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås Stad Textile Fashion Center
AB lämnades koncernbidrag på 41,6 mnkr. Resterande erhållna koncernbidrag på 2,4 mnkr har
använts för att finansiera moderbolaget.
Under 2017 har projekt EMC som drivs av Borås Energi och Miljö AB drabbats av kostnadsökningar.
Dessa beräknas till c:a 500 mnkr och berör i första hand överföringsledningar, förseningar på grund
av överprövningar och pumpstation. Ursprunglig budget för EMC på 3 167 mnkr har justerats upp
till 3 658 mnkr. Bolaget har tagit beslut om nödvändiga åtgärder för underhåll av avfallspannorna
vid Pantängen till ett belopp av 45 mnkr. Investeringen i avloppsreningsverket påverkas negativt av
förseningarna för kraftvärmeverket genom att synergieffekterna inte kan nyttiggöras.
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Bolagets ekonomiska resultat för 2017 är ett underskott om 341 mnkr (budget 87,3 mnkr).
Resultatet för 2017 inkluderar en nedskrivning på 450 mnkr. Bolagets långsiktiga ekonomiska
resultat påverkas i hög grad av EMC eftersom fjärrvärmeverksamheten är en dominerande del
av verksamheten. Investeringens storlek påverkar bolagets finansiella ställning betydligt, och
den affärsrisk som följer med kraftvärmeverksinvesteringen blir central. Den nedskrivning på
450 mnkr som bolaget behövt göra, efter att en nuvärdesberäkning av framtida kassaflödet
för fjärrvärmerörelsen visat ett försämrat resultat, tydliggör bolagets affärsrisk. En lyckad
implementering av EMC, och att bolaget hittar de synergier som varit tanken från projektets
början, bedöms av ägaren som avgörande för bolagets långsiktiga lönsamhet.

Foto Jan Kansanen

Lekmannarevisorn i Waste Recovery AB konstaterar att bolaget är under avveckling. Då
bolaget är under avveckling bedöms inte om verksamheten har bedrivits i enlighet med det
kommunala ändamålet, den kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med
en tillräcklig intern kontroll.
Avseende Borås Elnät AB har utbyggnaden av stadsnätet för bredband fortskridit under 2017.
Konkurrensen med andra aktörer har inte varit någon stor fråga under året. Processen mot
Fibertjänst pågår alltjämt i förvaltningsrätten. Det är oklart när avgörande kan komma. Borås
Elnät har inga ekonomiska incitament att driva frågan, men branschföreningen kan vara
intresserad av principiella skäl. Resultatutvecklingen de närmaste åren är svårbedömd. Bolaget
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är beroende av externa förhållanden som man har begränsat inflytande över. Intäktsramarna som
satts av Energimarknadsinspektionen medger dock att bolaget kan generera vinst enligt plan de
närmaste åren. Rättsprocessen om bolagets taxesättning är rättsligt avgjord till bolagets förmån.
Borås Elnät AB levererar ett extra högt resultat till följd av bland annat stora engångsintäkter avseende
anslutningar inom både affärsområde Elnät och affärsområde Stadsnät.
Borås Djurpark AB har färdigställt flera stora investeringar under 2017; gångbron från entrén till
savannen, utbyggnad av elefanthuset samt nya Simbaland med scen och lekplats. Djurparken når
med sina 268 000 besökare nästan upp till budgeterat besöksantal och Saltemads camping har ökat
antalet gästnätter jämfört med 2016. Saltemads camping drivs alltjämt vidare enligt ägardirektivet.
Frågan diskuteras men inga politiska beslut har tagits om förändringar under året. 38 stugor hyrs
ut för kommunplacerade och ensamkommande under perioden november 2017 till mars 2018.
Borås kommuns Parkering AB har färdigställt ett nytt tillfälligt parkeringsområde om 170 p-platser
under 2017. Investeringen i parkeringshuset Vulkanus, vilket kommer att skapa 280 p-platser, har
försenats ytterligare till följd av överklaganden. Tillsammans med Borås Stad har bolaget startat
upp ett projekt för införande av ett parkeringsledningssystem. Ny VD för bolaget har tillträtt under
2017. VD framhåller att bolaget behöver arbeta med att förbättra kundorienteringen; bl a genom
ett enklare och mer konsekvent avgiftssystem. Prissättningen måste ske utifrån priselasticitet. Även
skyltningen är ett utvecklingsbehov.
Kommunfullmäktige har i början av 2018 beslutat att Industribyggnader i Borås AB per den 30
april 2018 förvärvar Borås Lokaltrafik AB, som därmed blir ett dotterbolag. Dotterbolaget Eolus 6
AB har påbörjat ombyggnation av nytt kongresshus, som förväntas vara färdigställt i oktober 2018.
BoråsBorås TME AB har under 2017 haft stort fokus på SM-veckan och No Limit Street Art
Festival. Dotterbolaget Borås Kongresscenter AB har tecknat avtal med en extern driftsoperatör
till det nya kongresshuset, som ska stå klart hösten 2018. Då bolagets uppdrag är slutfört har
Kommunfullmäktige beslutat att Borås Kongresscenter AB ska likvideras under 2018 och avtalet
med driftsoperatören kommer att tas över av Akademiplatsen AB (namnförslag på ombildning av
BSTF AB). Lekmannarevisorn noterar att Borås Stad har en otydlig evenemangshantering enligt
företrädare för bolaget. En evenemangsstrategi är under utarbetande. I en sådan identifieras bl.a.
vilka aktörer som har ansvar för vad i ett evenemang, vem som utför de konkreta arbetsuppgifterna,
och hur resurser fördelas.
Lekmannarevisorn noterar att verksamheten i BSTF AB under 2017 fortsatt har varit under omprövning.
Den för BoråsBorås TME AB och BSTF gemensamma VD:n har drivit denna utvecklingsprocess.
Lekmannarevisorn noterar att bolagets verksamhet kommer att vara under kontinuerlig omprövning
så länge som verksamheten i Simonsland fortsätter att förändras och att förberedelser för en avveckling
av bolaget har pågått under 2017. Utvecklings- och omprövningsskedet medför att lekmannarevisorn
inte fullt ut kan bedöma om verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala ändamålet, den
kommunala kompetensen, god ekonomisk hushållning, och med en tillräcklig intern kontroll.
Inkubatorn i Borås AB har under året arbetat med 40 bolag/projekt i utvecklingsprocessen, sex
av dessa har gjort en exit för att klara sig på egna ben. 15 nya kunder har tillkommit under året.
Lekmannarevisorn noterar fortsatta problem i förhållande till Sjuhärads Kommunalförbund. Bolaget
kan inte söka medel för verksamheten men för nya projekt. Bolaget ingår nu Stadshuskoncernen och
Lekmannarevisorn konstaterar att likviditetsproblem kan uppstå genom att medel inte betalas ut
förrän efter stämman. 2017 var första hela året Inkubatorn ingick i Stadshuskoncernen och bolaget
har därför erhållit koncernbidrag istället för driftbidrag.
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Avseende Stadshuskoncernen noterar lekmannarevisorerna utöver ovanstående att processen för
utveckling av ägarstyrningen har pågått under 2017. När det gäller personalpolitiken framhöll
revisorerna 2016 att några (BEMAB, Borås Elnät AB och Borås Kommuns parkeringsbolag)
av de i Stadshuskoncernen ingående bolagen inte har konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Lekmannarevisorernas notering kvarstår även för 2017.

Bostadsbolagen
AB Bostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har i tidigare granskning
lyft svårigheter med att få marktilldelning av Borås Stad. Lekmannarevisorerna bedömer att bolaget
inte har lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att nå de mål för nyproduktion som satts
upp av Kommunfullmäktige.
Bolaget har under året fått marktilldelning i Brämhult, priset är relativt högt satt, byggnationen
måste därför bli kostnadseffektiv för att undvika kommande nedskrivningsbehov. Arbete pågår för
att köpa loss tomträtter från Borås Stad till ett marknadsvärde av cirka 120 Mkr. Affären som behöver
godkännas av Kommunfullmäktige beräknas vara genomförd under 2018. Det ekonomiska resultatet
för 2017 blev 30,9 miljoner kronor efter finansnetto. Budgeterat resultat var -9,5 miljoner kronor.
Avvikelserna kan bl.a. härledas till lägre kostnader för utrangeringar, underhåll, räntekostnader och
uppvärmning. Under 2017 höjdes hyrorna med i genomsnitt 0,77 %. Delar av fastighetsbeståndet hade
oförändrade hyresnivåer. Lekmannarevisorn noterar att bolaget framgent har ett stort underhållsbehov.
En miljö med högre räntor kan få till följd att bolaget tvingas minska på underhållet.
Toarpshus AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget planerar att bygga
50 nya lägenheter i Dalsjöfors. Nyproduktion möjliggör för bolaget att ta ett utökat ansvar för
bostadsförsörjningen, men medför skulduppbyggnad och svagare soliditet. Lekmannarevisorn
noterar att Styrelsen i protokoll har uppgett att planerad nyproduktion kommer att påverka bolagets
resultat och att bolaget behöver dra ner på framtida underhåll för att klara produktionen.
Sandhultsbostäder AB har nyproducerat 15 lägenheter under året. Bolaget bygger 60 lägenheter
som beräknas vara inflyttningsklara i mars 2019. Den pågående nyproduktionen innebär att antal
lägenheter i beståndet ökar med drygt 25 %. Nyproduktion möjliggör för bolaget att ta ett utökat
ansvar för bostadsförsörjningen men medför skulduppbyggnad och svagare soliditet.
Fristadsbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Under förutsättning att
marktilldelning sker planerar bolaget för nyproduktion av 20 trygghetsbostäder. Hyran höjdes
med 1,63 % under 2017. Bolaget har fortsatt många badrum att underhålla. Bolaget bedömer att
framtida underhåll är hanterbart.
Viskaforshem AB har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har en hög andel
lokaler, cirka 30 % av bolagets intäkter är lokalintäkter. Under 2017 höjdes hyran med 0,71 %.
Bolaget har fortsatt relativt stora underhållskostnader framför sig och det ekonomiska resultatet är
beroende av en låg ränta. Bolaget arbetar aktivt för att få ner de långsiktiga underhållskostnaderna.
Bolaget uppger att det har beredskap för att möta ökade räntekostnader.
Avseende bostadsbolagen noterar lekmannarevisorerna att avsaknaden av tydliga avkastningskrav i
ägardirektiv medför att tydliga argument för yrkanden i hyresförhandlingar saknas för bolagen. Det
noteras vidare att Viskaforshem AB och Sandhultsbostäder AB har höga andelar lokaler. Bolagen
har i ägardirektivet i uppdrag att medverka till att en god service finns i området. Lokaler medför
intäkter men låser också upp kapital som skulle kunna användas till bostadsproduktion.
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Övriga bolag
Borås lokaltrafik AB har avvecklat sin linjetrafik till följd av förlorad upphandling. Från och med
april 2017 består verksamheten av förvaltning av bolagets fastigheter, där bland annat den nya
utföraren av busstrafiken hyr lokaler inklusive verkstadsutrustning. Då syftet ändrats kommer bolagets
organisation att ses över under 2018, och bolaget kommer att bli ett dotterbolag till Industribyggnader
i Borås AB. Lekmannarevisorn noterar att under 2017 gjordes en utdelning till aktieägaren Borås
Stad på 15 mnkr.

Sammanfattande noteringar
Positiva avvikelser mot budget noteras för Borås Elnät AB, Borås Kommuns Parkerings AB, Djurparken
AB, IBAB, BLAB, Fristadbostäder AB och AB Bostäder i Borås. Betydande negativa avvikelser mot
budget noteras för Borås Energi och Miljö AB. Övriga bolag uppvisar resultat i nivå med eller negativt
mot budget. Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara förklaringar till avvikelserna.
Sammantaget uppvisar bolagen i Stadshus AB och i dess ingående dotterbolag ett betydande underskott
för 2017. Anledningen är ett är stort underskott i dotterbolaget Borås Energi och Miljö AB, kopplat
till nedskrivning av anläggningstillgångar inom fjärrvärmeverksamheten hänförligt till bolagets
investering i projekt EMC.
Lekmannarevisorn i Borås Energi och Miljö AB och Första revisorsgruppen har tidigare granskat
beslutsunderlag från bolaget och Kommunstyrelsen och pekat på brister i beredningen med åtföljande
affärsmässiga och finansiella risker. Under 2017 har riskbedömningar besannats på ett påtagligt
sätt genom att EMC fått vidkänna mycket stora kostnadsökningar. Lekmannarevisorerna har i
granskningsrapporten bedömt att bolagets styrelse och VD uppvisat brister i styrning, ledning och
intern kontroll.
Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB, i Borås Stadshus AB och Första revisorsgruppen,
har i tidigare granskning av förutsättningarna för investeringarna konstaterat att de affärsmässiga
och finansiella riskerna ytterst tas av Borås Stad genom att Staden är ägare av bolaget, och genom
att internbanken lånar upp investeringsmedel på marknaden för finansiering av investeringarna.
Utvecklingen under 2017 bekräftar med all önskvärd tydlighet denna riskbild genom att Borås Stad
nu ger bolaget ett kapitaltillskott med medel från stadens likvida tillgångar.
Lekmannarevisorerna inom Stadshus AB och de i koncernen ingående bolagen, tar händelserna
under 2017 till intäkt för att återigen peka på vikten av att genomgripande riskanalyser kontinuerligt
genomförs både vad avser affärsmässiga och finansiella risker kopplade till under- och överskottsbolag
inom koncernen. Flertalet bolag genomför riskanalyser och upprättar planer för intern kontroll,
men dessa har när det gäller Borås Energi och Miljö AB varit bristfälliga.

Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad
Stadsrevisionen har under 2017 genomfört granskningen: Samhällsplanering och Bostadsbyggande
i Borås Stad (Dnr: SRE 2017-00040). I revisionsrapporten granskas ändamålsenligheten i
Kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter som berör Samhällsplanering
och bostadsbyggande.
Enligt de kommunala bostadsbolagen är markanvisningsprocessen otydlig. De kommunala bostadsbolagen
upplever att de får oklara besked när de lämnat in en markanvisningsförfrågan, och att det saknas
en tydlig strategisk inriktning med vad Borås Stad vill med sin markreserv.
De kommunala bostadsbolagen framhåller att det är skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter. Det
är svårt att få ihop de ekonomiska kalkylerna om marken säljs till marknadspris om de kommunala
bostadsbolagen ska bygga hyresrätter enligt ägardirektiven. De menar att de får otydliga signaler om de
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ska bygga nya bostäder och om ägaren är villig att satsa investeringsmedel i form av aktieägartillskott
på bolagen när de ekonomiska kalkylerna inte går ihop. Det finns andra kommuner som har en
annan prissättning gällande marken för hyresrätter jämfört med bostadsrätter detta då de vill hålla
nere den slutliga hyresnivån med ett lägre markpris. I Borås har dock utgångspunkten varit ett
marknadspris oberoende av vilken typ av upplåtelseform som ska byggas på marken. De kommunala
bostadsbolagen anser att de inte bara kan bygga för en nischad målgrupp som har råd att bo i de
dyrare nyproducerade lägenheterna. Bolagen ska bygga för alla målgrupper och hyra ut lägenheter
till alla invånare i Staden.
I granskningen konstateras att styrningen av bostadsbolagen är otydlig och att de får dubbla budskap
från ägaren. Kommunstyrelsen vill att bostadsbolagen ska bygga så mycket som möjligt, samtidigt
som de ifrågasätter bolagens låga soliditet och ekonomi. Nybyggnation kräver resurser och bolagen
kan inte bygga nya hyresrätter samtidigt som de ska höja soliditeten i bolaget. Bostadsbolagen menar
vidare att ägaren inte är överens om vad man ska ha sina bostadsbolag till. I andra kommuner ger
man bostadsbolagen ekonomiska förutsättningar för att bygga fler bostäder till sina invånare. Med
en tydligare ägarstyrning och viljeinriktning tillsammans med andra principer för markprissättning
skulle de kommunala bolagen kunna bygga mer, framhåller man.
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att förutsättningarna för bostadsproduktion
och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven hos bostadssökande måste förbättras så
att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på området kan nås. För att detta ska
vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det krävs en utveckling av förutsättningarna i enlighet
med granskningsresultaten, med ställningstaganden och prioriteringar som tydliggör var och hur
staden ska växa.

Intern kontroll i bolagen
Flertalet bolag genomför riskanalyser och uppdaterar årligen sina planer för intern kontroll. Planerna
för intern kontroll tas fram av tjänstemän i bolagen, och beslutas av styrelserna.
För 2017 görs följande noteringar avseende den interna kontrollen. När det gäller BSTF AB, Waste
Recovery AB gör lekmannarevisorerna inga bedömningar av rutiner för intern kontroll. Bolagen har
haft en begränsad verksamhet eller en verksamhet som är föremål för omprövning, och det är mot
denna bakgrund inte möjligt att uttala sig om den interna kontrollen. Avseende Viskaforshem AB
noteras att styrelsen inte antagit bolagets interna kontrollplan. De mycket stora kostnadsökningar för
EMC som har noterats under 2017, och det faktum att styrelse och VD uppger sig ha varit ovetande
om förhållandena, medför att Lekmannarevisorerna bedömer att styrelse och VD i Borås Energi
och Miljö AB har haft en bristfällig intern styrning och kontroll av projekt EMC.

51

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Första revisorsgruppens granskning

Kommunstyrelsen 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 11 813 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar
att ingen buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Stadskansliets budgetram

Stadsledningskansliets resultat uppgick till ett överskott på 11 600 tkr. Resultatet inkluderar ett ej
utnyttjat kommunbidrag avseende byggbonus om ca 9 800 tkr, vilket förs vidare till 2018. I resultatet
ingår även kostnader för ny IT-plattform med 600 tkr och Sociala investeringar med 300 tkr. Dessa
finansieras genom öronmärkta medel. Återstående mellanskillnad visar då ett positivt resultat om
ca 2 700 tkr, vilket främst beror på svårigheter att tillsätta specifika tjänster.
Kommungemensam verksamhetsbudgetram

Kommunbidraget för den Kommungemensamma verksamheten uppgick till 111 050 tkr medan
nettokostnaden slutade på 112 195 tkr, dvs 1 145 tkr högre än budgeterat. Budgetavvikelsen förklaras
med att det har varit högre kostnader till Västtrafik då fler personer som är 65 år och äldre väljer
att hämta ut sina busskort och nyttja kollektivtrafiken, högre hyreskostnader än budgeterat samt
högre kostnader för brandskyddsutbildning.
Investeringsredovisning

Investeringarna under år 2017 uppgår till totalt 13 797 tkr. Investeringarna år 2017 gäller främst
exploateringsområden i Viared och Nordskogen samt utbyggnad av bostadsområden. Försäljning av
industri- och bostadstomter samt övriga fastigheter uppgår till 101 542 tkr. Investeringsprojekten
är väl redovisade.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.
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av 17 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Kommunstyrelsen har inte uppnått målvärdena för 11 av de 17 indikatorerna som
Kommunfullmäktige har fastställt. För fem indikatorer anges inget utfall utan de redovisas
under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda målvärden för indikatorer då
Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet. I årsredovisningen
framgår inte av KF fastställda målvärden för dessa indikatorer (i KF:s budget 2017), vilket
bör finnas med i sammanställningen.
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Foto Anders Jagendal

•

Antal genomförda medborgardialoger
Kommunstyrelsen har under det gångna året inte sett något område som
varit aktuellt för medborgardialog. Kommunstyrelsen analyserar inte
måluppfyllelsen i årsredovisningen
Borås Stads näringslivsklimat – ranking enligt Svenskt näringsliv
Kommunstyrelsen uppger att faktorn är svår att påverka och att måluppfyllelsen
har försämrats. Rankningen uppges vara en attitydundersökning som mäter
en allmän känsla vid bedömningstillfället. Kommunstyrelsen analyserar inte
måluppfyllelsen i årsredovisningen
Förtätning av stadskärnan antal, nyinflyttade till centrum
Målet är satt till 200 personer. Invånarantalet redovisas en gång om året från
SCB. Siffror för 2017 finns först i februari 2018
Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort
Målet är satt till 500 bostäder. Siffror för helår levereras i maj påföljande år.
Siffror för 2017 kommer först maj 2018
Antal nyproducerade lägenheter av allmännyttan
Kommunstyrelsen rapporterar noll färdigställda bostäder av AB Bostäder 2017.
Kommunstyrelsen analyserar inte måluppfyllelsen i årsredovisningen
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s
Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstatistik för 2017 presenteras först i
mars 2018 och avser då läget 2017-10-01
Antal nyproducerade bostäder utanför Borås tätort
Siffror för helår levereras i maj påföljande år. Siffror för 2017 finns inte förrän
maj 2018
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka
varje år, ökning/år i procent
Resandet redovisas årsvis av Västtrafik. Siffror för helår levereras i april
påföljande år. Siffror för 2017 väntas under april 2018
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är 4,2 % för Stadsledningskansliet
jämfört med kommunen som helhet där sjukfrånvaron är 7,3 %. I
årsredovisningen framgår att i en såpass liten förvaltning som Stadskansliet
utgör, påverkar enskilda sjukfall statistiken i hög utsträckning. I
årsredovisningen framgår att Stadsledningskansliet bör kunna klara att ligga på
en lägre nivå. Här uppges att samtliga enheter behöver se över sitt arbete med
att skapa en frisk arbetsplats
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
I årsredovisningen framgår att Stadsledningskansliet använder sig i mycket
liten utsträckning av timavlönade. Anledningen till ökningen är enstaka fall då
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•

avlöningsformen har använts på den centrala bemanningsenheten. Sedan 2017 är denna
enhet organiserad under Stadsledningskansliet
Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro
Utfallet är något lägre för 2017 än året innan och förvaltningen når inte upp till önskat
målvärde. I årsredovisningen framgår att skillnaden mellan kvinnor och mäns hälsotal
är större på Stadsledningskansliet än Borås Stad i övrigt. Här uppges att varje enhet
behöver analysera sin arbetsmiljö och arbetsbelastning

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens
styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunstyrelsen har avseende 2017 fått 22 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av
dessa är nio uppdrag inte genomförda.
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av 22 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomförda är:
•

•

•

•
•

•

•

Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur
staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete
Under uppbyggnad hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anger inga förklaringar i
årsredovisningen till varför uppdraget inte genomförts under året
Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etableringspolicy
Är under politisk beredning hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen anger inga
förklaringar i årsredovisningen till varför uppdraget inte genomförts under året
Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler bostäder
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås
Kommunstyrelsen uppger att förslaget till ny översiktsplan pekar ut fyra stråk där
kollektivtrafiken är väl utbyggd. Översiktsplanen förväntas bli antagen under våren 2018
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi
Kommunstyrelsen uppger att ett förslag till cykelstrategi väntas bli klart under 2018
Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så att
närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås
Kommunstyrelsen uppger att diskussioner pågår om en avgränsning av vilka orter som
ska gälla för ett sådant tillköp. Närtrafikens utbud har utvecklats positivt senaste tiden.
När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/
indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas
Kommunstyrelsen uppger att detta kommer att kräva en separat hotell/
konferensupphandling, för att säkerställa att målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/
närproducerat tillämpas. En utredning om hur Borås Stad använder hotell- och
konferensanläggningar har påbörjats
CKS ska föra en dialog med polisen om att inrätta lokala och/eller mobila
polisstationer
Dialog med lokalpolisområdet pågår kontinuerligt angående lokala poliskontor
enligt Kommunstyrelsen. Det har föreslagits en försöksverksamhet i Borås särskilt
utsatta områden där uppfattningen är att lokala poliskontor skulle göra skillnad.
Polismyndighetens personalbrist gör dock processen svårare. Lokalpolisområde Borås
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•

•

har anskaffat ett mobilt poliskontor vilket även kan och har använts i de särskilt utsatta
områdena
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta av de
vinster som kan uppstå vid upphandlingar
Arbete pågår hos Kommunstyrelsen. Alternativen presenterade är någon form av
provision direkt från avtalsleverantören för att Koncerninköp ska kunna använda
medlen för mer stringentare uppföljning. Dock inte lämpligt för alla typer avtal eller
upphandlingar
Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg
Rekrytering uppges pågå av en hållbarhetsstrateg till upphandlingsavdelningen

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen har avseende 2017 inte gett några uppdrag till förvaltningen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av projekt EMC 2017
Iakttagelser

Stadsrevisionen har mot bakgrund av stora kostnadsökningar särskilt bevakat hur Kommunstyrelsen
under året bedrivit sin uppsiktsplikt av energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (projekt EMC).
De kommunala revisorerna ska årligen granska b.la. att Kommunstyrelsen fullgjort sin uppsiktsplikt
enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (KL).
Projekt EMC är i kostnad, omfattning och komplexitet det största projekt Borås Stad någonsin
företagit sig. Flera olika ”second opinions” och Stadsrevisionen framhöll synpunkter på, och brister
i, beredningsunderlagen inför beslutet. Både Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige uttryckte
i sina beslut om projektet att riskerna, inte minst ekonomiskt, var stora. I besluten påtalades vikten
av att Borås Energi och Miljö AB håller uppsatt investerings- och likviditetsbudget och att bolaget
noggrant skulle följa utvecklingen av såväl resultat som likviditet. Kommunstyrelsen beslutade om att
tillsätta en särskild styrgrupp som representerar ägaren för att kontinuerligt följa projektets utveckling.
Kommunfullmäktiges beslut understryker vikten av att följa projektets utveckling avseende resultat
och likviditet från bolagets sida. Genom beslutet understryks också vikten av att Kommunstyrelsen
håller uppsikt över att projektet bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt anges i 6 kap. 1 § KL. Kommunallagen är en ramlag som inte ger
tydliga anvisningar om innehållet i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt eller hur den ska bedrivas. Det
är upp till varje kommun att definiera och beskriva vad uppsiktsplikten omfattar och hur arbetet
ska utföras. Kommunstyrelsen har en skyldighet att utöva löpande uppsikt och varje ledamot har
ansvar att aktivt hålla sig informerad om de frågor som kan påverka kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. För att kunna fullgöra sin uppgift behöver Kommunstyrelsen begära in de
yttranden och upplysningar som behövs. Rätten till insyn finns angiven i Borås Energi och Miljö
AB:s ägardirektiv och bolagsordning.
Arbetet med att bedriva uppsiktsplikten bör utformas på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad
uppsiktplikten består av och hur den ska bedrivas. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att det går att utläsa
ur handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har utövat sin uppsikt,
och som säkerställer att samtliga av styrelsens ledamöter fått samma information. Det bör också
finnas riktlinjer om vilka ärenden som ska rapporteras till Fullmäktige med anledning av uppsikten.
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Uppsikten av projekt EMC har under 2017 utgått ifrån Borås Stads ordinarie system för uppsikt.
Systemet består av Styr- och ledningssystemets uppföljning (b.la. delårsrapporter och årsredovisning),
planerings- och uppföljningssamtal (PLUPP-samtal), ägarstyrning, årlig utvärdering av systemet
för intern kontroll och anmälan av bolagsstyrelsens protokoll till Kommunstyrelsen. Utöver det har
Kommunstyrelsen följt utvecklingen i projektet genom en styrgrupp.
Borås Stad har inte har någon tydlig formulerad definition av uppsiktsplikten. Vad den består av,
hur den ska bedrivas eller dokumenteras under året uttrycks inte tydligt inom ramen för något
styrdokument. Den löpande uppsikten som kommer genom Borås Stads styr- och ledningssystem har
i stora delar inte fungerat under året när det gäller projekt EMC. Vare sig styr- och ledningssystemets
rapportering, anmälda protokoll från bolagsstyrelsen eller genomförda PLUPP-samtal har inneburit
att Kommunstyrelsen löpande fått tillförlitlig information om projektets ekonomiska utveckling.
Avvikelser kan konstateras när det gäller styr- och ledningssystemets formulering om ” ändamålsenlig,
rättvisande och tillförlitlig redovisning som snabbt ger information om avvikelser mot uppställda mål”
och avseende formulering om ”ett rapporteringssystem som på olika nivåer kan ge relevant information
om ekonomi.” När det gäller protokoll från Bolagsstyrelsen innehåller de i huvudsak ingen relevant
information om utvecklingen i projekt EMC, åtminstone inte avseende första halvåret 2017. Information
från genomförda PLUPP-samtal har anmälts till Kommunstyrelsen, men informationen innehåller
dels ingen relevant information om utvecklingen i projekt EMC och dels har vårens PLUPP-samtal
anmälts först i juni 2017. I den årliga utvärderingen av bolagens interna kontroll har vare sig riskanalys,
intern kontrollplan 2017 eller uppföljning av den interna kontrollen 2016 kommit Kommunstyrelsen
till del avseende Borås Energi och Miljö AB.
Utöver ovanstående finns möten på tjänstemannanivå (t.ex. VD-möten, koncernmöten m.m). Vid
dessa möten har inga avvikelser avseende projekt EMC framkommit under första halvåret 2017.
Sammantaget innebär förhållandena att den systematik som b.la. ska ge tidiga signaler om ekonomiska
avvikelser i allt väsentligt inte har fungerat avseende projekt EMC. Kommunstyrelsen har under
första halvåret 2017 till största delen saknat relevant information om projekt EMC:s interna kontroll
och ekonomiska utveckling. Kommunstyrelsen har under första halvåret inte heller efterfrågat
fördjupad information eller förstärkt insyn i projektets ekonomiska utveckling eller interna kontroll.
Styrgruppens arbete under projekttiden fram till 2018 har präglats av en otydlig bild av gruppens roll
och uppdrag som åtminstone delvis kommit av personunion mellan Kommunstyrelsen och Borås
Stadshus AB för merparten av gruppens medlemmar. Förhållandena har medfört att Styrgruppen inte
tydligt formulerat vad i deras uppdrag som består av ägardialog och vad som består av uppsiktsplikt
och hur den ska bedrivas. Styrgruppen har inte heller löpande informerat Kommunstyrelsen om
utvecklingen i projektet eller om gruppens arbete. Styrgruppens arbete har under 2017 bestått av
dialog med VD och i förekommande fall övriga företrädare för Borås Energi och Miljö AB. Gruppen
har inom ramen för sitt arbete inte säkerställt löpande tillgång till skriftlig ekonomisk redogörelse
eller annan insyn i projektets ekonomiska utveckling. All information i dessa avseenden har kommit
muntligt via bolaget.
Den samlade bilden är att såväl uppföljning som uppsikt av projekt EMC präglats av dialog
mellan företrädare på olika nivåer och Borås Energi och Miljö AB:s f.d. VD. Vare sig Bolags- eller
Kommunstyrelse har haft insyn i projekt EMC:s ekonomiska utveckling. Borås Energi och Miljös f.d.
VD har därutöver haft fullständig egen delegation i projektet. Förhållandena har i dessa avseenden
präglats av en hög nivå av tillit och en låg nivå av insyn, uppsikt och ifrågasättande hållning.
Mot bakgrund av projektets omfattning och dignitet, identifierade risker i samband med
Kommunfullmäktiges beslut om projekt EMC och vikten av att följa projektet, blir ovanstående
särskilt försvårande.
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Bedömning

Första revisorsgruppens bedömning är att Kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt av
projekt EMC på ett ändamålsenligt sätt under 2017. Kritiken avser till största delen första halvåret.
Borås Stad saknar övergripande beskrivning av vad uppsiktplikten innefattar och hur den ska
bedrivas. Den systematik som finns i Borås Stad avseende uppsiktsplikten har i förhållande till
projekt EMC i allt väsentligt inte förmått delge relevant information om projektets ekonomiska
utveckling eller om den interna kontrollen till Kommunstyrelsens ledamöter. Inte heller projektets
politiska styrgrupp har haft insyn i projektets ekonomiska utveckling eller i den interna kontrollen.
Gruppens arbete har därtill präglats av otydligt formulerat ansvar och uppdrag och information
från gruppen har inte delgivits Kommunstyrelsens övriga medlemmar. Kommunstyrelsen har inte
heller påtalat behov av fördjupad information eller fördjupad insyn i projektet förrän fördyrningarna
i projektet blivit kända i juni 2017.
Vi bedömer även att uppsikten av projekt EMC i alltför stor omfattning präglats av tillit och
person snarare än organisation och insyn/kontroll. Före detta VD har helt styrt information om
projektets ekonomiska utveckling utan insyn och har samtidigt haft fullständig egen delegation i
förhållande till projektbudgeten. Förhållandena kan enligt vår bedömning inte ses som annat än
mycket riskfyllda och direkt olämpliga.
Stadsrevisionen är väl medveten om att projekt EMC:s omfattning och komplexitet ställer stora
krav på projektorganisation, bolagets ledning och styrelse såväl som på Kommunstyrelsen. Projektet
kan vara svårgenomträngligt och i flera avseenden kan särskild expertis behövas för att dess olika
delar ska bli begripliga och överskådliga. Stadsrevisionen menar att dessa förhållanden understryker
vikten av en tydlig definition och organisation för att bedriva uppsikt över projektet som b.la.
säkerställer tillräcklig insyn och relevant information om den ekonomiska utvecklingen och den
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
Första revisorsgruppens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt
för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt under 2017. I uppsikten
av projekt EMC har Kommunstyrelsen inte säkerställt att relevant information om den ekonomiska
utvecklingen och den interna kontrollen i projektet kommit Kommunstyrelsen till del.
Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte uppfyllt kraven i Kommunallagen om att varje
ledamot har ansvar att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Vi bedömer att Kommunstyrelsen därigenom har underlåtit att ta ställning till
risker som har varit förenat med projektets genomförande, och som mot bakgrund av projekt EMC:s
omfattning och komplexitet får konsekvenser för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Koncernutvecklingsfrågor/förstärkt bolagsstyrning

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen. De
förbättringar som beslutades om var bland annat att skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för
hantering av de strategiska bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande bolagsstyrningsdokument,
gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Under 2017
har Kommunstyrelsen arbetat med det övergripande bolagsstyrningsdokumentet. Det framtagna
förslaget under 2017 är ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Med ett helt nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag tydliggörs enligt Kommunstyrelsen
stadens ägaridé, ägarroll och styrprocess. I det nya gemensamma ägardirektivet görs en åtskillnad
mellan uppsiktsplikt från Kommunstyrelsen och ägarstyrning från Borås Stadshus AB. Därutöver
anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom ett
flertal områden. En stor del av de bestämmelser som tidigare återfanns i samtliga bolags specifika
ägardirektiv förs över till ett nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Därutöver föreslås
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några nya bestämmelser ingå. Förslaget innefattar, förutom ett nytt gemensamt ägardirektiv för
Borås Stads bolag, nya specifika ägardirektiv för de kommunala bolagen samt mindre justeringar
i Kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade om nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen under
första delen av 2018.
Internhyressystemet

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.
Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.
Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för
resurser i själva verksamheten.
CKS

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) arbetar med att långsiktigt och strategiskt
förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter.
Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och
krisberedskap. Som ett komplement har en visselblåsarfunktion inrättats. Under år 2017 har 14 ärenden
tagits emot. En del har skickats vidare till andra delar av kommunen och i fall där visselblåsaren är
känd så görs en återkoppling om vad som händer med ärendet.
Översiktsplan för Borås

Avdelningen för Strategisk samhällsplanering har haft i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen ska vägleda kommunen i strategiska beslut och prioriteringar som
för den fysiska planeringen och utvecklingen. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas i kommunen.
Planen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade översiktsplaner, planprogram,
strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Aktualiteten i Borås Stad gällande översiktsplan ÖP06
prövades 2013, med slutsatsen att kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade
planeringsförutsättningar och utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.
Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Förslaget till ny översiktsplan för Borås var på samråd 30 januari – 30 april 2017 och
ställdes ut 23 november 2017 – 26 januari 2018. Planhandlingen har varit utställd på Kulturhuset
och i digital form på kommunens webbplats. I övrigt har planhandlingen skickats på remiss till
statliga, kommunala och regionala instanser samt intresseföreningar. Planförslagets miljöpåverkan
har konsekvensbeskrivits i en Miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med kraven i PBL.
Översiktsplanens aktualitet ska prövas minst en gång varje mandatperiod. För att planen ska uppfattas
som aktuell över tid och ligga i linje med Borås snabba utvecklingstakt ska dock uppföljning av
översiktsplanen ske löpande, genom att utbyggnadsordning och fortsatta uppdrag ses över. Se även
fördjupad granskning om Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad.
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IT-plattform

Året har inneburit fortsatt arbete med den nya IT-plattformen och de sista användarna är nu
överflyttade till den nya miljön. Arbetet med Förvaltningsmodell IT har även fortsatt under året.
Kommunbidraget för Stadsledningskansliet uppgick till 90,8 mnkr medan nettokostnaden blev 103,2
mnkr, dvs 12,4 mnkr högre än kommunbidraget. Under året har kostnaderna för den nya IT-plattformen
varit 11,7 mnkr högre än budgeterat. Dessa finansieras genom öronmärkta medel från bokslutet 2012.
Under året har även kostnader avseende omorganisationen belastat Stadsledningskansliet. Dessa
har uppgått till 3,3 mnkr vilket inte var budgeterat. Bortsett från de två ovan nämnda faktorerna
så visar verksamheterna ett positivt resultat på 2,6 mnkr.
Kongresshuset

Beslutet om ett nytt kongresshus antogs i Kommunfullmäktige januari 2014. Beslutet innebar att
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under bildande Eolus 6 AB, godkändes investera
210 mnkr i ett kongresshus i Borås. På grund av Trafikverkets utredning av höghastighetsjärnvägen
Götalandsbanan blev det nödvändigt att ta fram en ny detaljplan och utförandet av byggnationen fick
skjutas upp. I juli 2016 klubbades planen för bygget igenom och enligt tidsplanen ska Kongresshuset
tas i bruk hösten 2018. Byggnaden kommer vara 9 000 kvm totalt med 23 flexibla möteslokaler, den
största mötessalen har ca 1000 platser och kan delas upp i fem mindre salar. Det ska bland annat
även finnas möjlighet att anordna mingelluncher och bankettmiddag.
BoråsBorås TME AB: s dotterbolag Borås Kongresscenter AB har i samarbete med Borås Stad
under 2017 upphandlat en driftoperatör för kongresshusverksamheten samt har även godkänts att
investera 32 mnkr i kongresshusinventarier av Kommunfullmäktige.
Sociala investeringar i Borås (sociala investeringsfonder)

Kommunfullmäktige i Borås beslöt 2013 att införa sociala investeringar och avsätta 20 mnkr för att
motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp, främst för målgruppen
barn och unga. Nedanstående fem sociala investeringsprojekt fick cirka 17 mnkr (inkl. externa
utvärderare) fördelade på följande sätt:
•
•

•

•
•

Modersmålsstöd innan SFI. Projektet beviljades 1,3 mnkr och pågick 2014 - 2016.
Projektet är implementerat. Slutrapport finns från Sweco
Produktionsskolan - arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och
metodutveckling i arbetet med unga vuxna långt från arbetsmarknaden. Projektet
beviljades 4,1 mnkr och pågick 2015 - 2017. Slutrapport finns från Payoff och VOK
Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan åk F-6. Projektet beviljades
3,7 mnkr och pågick 2015 - 2017. Slutrapporter från Payoff och VOK finns tillgängliga
from april 2018
Schysst kompis! Projektet beviljades 275 tkr och pågår under 2015 till och med 2018.
Slutrapporter från Payoff och VOK finns tillgängliga i december 2018
En kommun fri från våld. Projektet beviljades 5,7 mnkr och pågår 2015 - 2019

I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för stadsdelen Sjöbo. Inom
ramen för stadens sociala investeringsfonder kommer ett treårigt projekt att starta med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FOF) som samordnare. Åtta nämnder har ställt sig bakom projektet och
beslutet togs i bred politisk enighet. Projektet kommer att ledas i nära samverkan med civilsamhällets
aktörer. Välfärdsbokslutet har identifierat flera utvecklingsområden i staden varav Sjöbo är ett.
Meningen är att Kraftsamling Sjöbo ska bli modell och kunna appliceras på andra stadsdelar.
Invånarna ska vara medverkande och medstyrande och efter projektet ska satsningarna leva vidare
utan projektorganisation.
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De sista tre miljonerna från Kommunstyrelsens sociala investeringar är därmed utdelade till projekt
Kraftsamling Sjöbo. Det finns idag inget som tyder på att staden kommer att fortsätta arbeta med
sociala investeringsprojekt i miljonformat. Projektrapporterna från utvärderarna ska tas om hand.
Nämnderna beslutar vad som ska implementeras. SFI-projektet är implementerat. Produktionsskolan
som avslutades i december 2017 påbörjar nu ett implementeringsarbete.
Myndighetsutövning och service mot företagare

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Kommunerna rankas från plats 1 till 290 (1 är bästa värde). Syftet är att visa var i landet det är bäst
att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017
års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes
under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. Borås
Stad hamnar på plats 118 år 2017, ett tapp på 12 placeringar mot föregående år och 59 placeringar
jämfört med 2015.
Näringslivsenheten i Borås arbetar främst efter Löpande Insikt, en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning från SKL. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna
har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.
En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende
med kommunen. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Näringslivsenheten mäter sedan 2016 myndighetsutövningen var fjärde månad. Resultaten kan
följas via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Svarsfrekvensen i
Borås Stad låg på 47 % under senast sammanställda mätning från 2016, den var relativt låg men
godkänd. Utarbetad statistik för år 2017 offentliggörs den 2 maj 2018 av SKL.
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Kommunstyrelsen får varje år uppdrag som inte ingår i budget av Kommunfullmäktige. I april
2018 avrapporterades uppdragen avseende år 2017. Kommunstyrelsen skattar genomförandet enligt
nedanstående.
0

8
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0

–

av 13 uppdrag som inte ingår i budget

Av 13 uppdrag är åtta ej genomförda under 2017
Bemanningsenheten

Kommunstyrelsen fick uppdraget av Kommunfullmäktige att starta Borås Stads gemensamma
bemanningsenhet under Stadsledningskansliets Personal och förhandlingsavdelning från den 1/1
2017. Bemanningsenheten svarar för rekryteringar av i huvudsak vikarier inom bl.a. äldreomsorg,
förskola, grundskola, sociala omsorgsverksamheten samt fritid och kulturverksamheten, arbetet ska
ske i nära samverkan med berörda nämnder. Verksamheten har utvärderats under hösten.
I en sammanfattning av utvärderingen går att utröna hur den gemensamma bemanningsenheten
haft en till större del positiv utveckling, bland annat har likvärdigheten och kvalitetssäkringen
ökat gällande exempelvis regler, rekrytering och uppföljningssamtal samt enklare möjlighet att
kompetensförsörja stadens verksamheter. Bemanningsplanerarna har bättre förutsättningar för
att stödja varandra över förvaltningsgränserna i den gemensamma bemanningsenheten än i den
tidigare. Slutligen konstateras även att verksamheten pågått en kort tid. Att dela upp verksamheten
i en strategisk och en operativ del innebär en risk för att det fortsatta uppbyggnadsarbetet av den
gemensamma bemanningsenheten tappar fart och kvalitet samt försämrar förutsättningarna för
styrning och ledning ur ett samlat kommunperspektiv.
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Bemanningsenhetens verksamhet bör därför med oförändrat fokus fortsätta att utvecklas i nuvarande
form på Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 för att därefter återigen utvärderas.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Granskningen visar att allt fler medarbetare i Borås Stads förvaltningar valt att lämna kommunen för
andra arbetsgivare under de tre senaste åren. Personalomsättningen har ökat med 2,6 procentenheter
under denna period. Borås Stads personalomsättning växer snabbare och är högre jämfört med liknande
kommuner i Sverige (100-gruppen) sett till samma period. I jämförelse med kranskommunerna
ser utvecklingen bättre ut, och övriga Sjuhärad har en högre personalomsättning än Borås Stad.
De yrkes- och personalgrupper som under jämförelseperioden har haft högst personalomsättning
återfinns till betydande del inom verksamhetsområdena vård, skola, omsorg och socialtjänst samt
inom myndighetsutövande yrken och skolans elevhälsa. Avseende de nämnder/förvaltningar som
granskningen avser har samtliga tre förvaltningar jämförelsevis hög personalomsättning under
antingen de tre senaste åren eller avseende 2017. Granskningen visar att personalomsättningen
inom dessa förvaltningar i stor utsträckning avser personalgrupper som det råder hög konkurrens
om på arbetsmarknaden, och där Borås Stad har betydande svårigheter att rekrytera och bibehålla
kompetent personal.
I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Miljöoch konsumentnämnden identifierats som nämnder med en hög personalomsättning i relation till
merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. Personalekonomiska beräkningar i granskningen
avser dessa Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar
Borås Stad för andra arbetsgivare.
Granskningen visar fortsatt att personalomsättningen i Borås Stad under året analyserats genom
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå. För Borås Stad som helhet följs personalomsättningen
upp inom ramen för den personalekonomiska redovisningen (PEK) årligen. Uppföljningen baseras
i huvudsak på avgångna tillsvidareanställda inklusive pensionsavgångar, som inte ger en fullt ut
korrekt bild av personalomsättningen avseende de medarbetare som väljer att byta arbetsgivare.
Personalekonomisk analys och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv och kostnader saknas
i stor utsträckning. Kunskapen om personalomsättningens utveckling och orsaker i Borås Stad är
bristfälliga i vissa avseenden. Upprättade kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå analyseras
inte på aggregerad nivå och strukturerade personalekonomiska beräkningar saknas i Borås Stad.
Granskningen visar fortsatt på oklara förhållanden när det gäller roller, mandat och ansvar inom
HR-området. Vissa förvaltningar påtalar att bristen på HR-personal inom verksamheten medför
begränsad förmåga till strategiskt perspektiv och arbete inom området. Merparten av granskade
förvaltningar menar att de har goda kunskaper om marknadsförutsättningar, men begränsat mandat
och utrymme till att genomföra och bekosta åtgärder i syfte att minska personalomsättningen.
Lönefrågan anges bl.a. som central i sammanhanget, där Borås Stads centraliserade lönesättning
bidrar till svårigheter i kompetensförsörjningen.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att personalomsättningen i Borås Stad ökat under
de senaste tre åren. Analys och uppföljning av personalomsättningen brister inom flera områden.
Personalomsättningen tydliggörs inte fullt ut och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv
saknas. Det strategiska arbetet inom HR området präglas av oklara mandat, roller och ansvar där
berörda förvaltningars utrymme och förutsättningar för åtgärder inte är tillräckligt tydliggjorda.
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Personalomsättningen i granskade förvaltningar bedöms som för hög, med svårigheter att genomföra sina
verksamhetsuppdrag och försämrad arbetsmiljö som följd. Stadsrevisionen bedömer att förhållandena
medför en situation där ytterligare åtgärder i syfte att minska personalomsättningen är angelägna,
både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.
Stadsrevisionen kan genom kartläggningen av personalomsättningen i Borås Stad konstatera att
ett flertal förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av granskningen, riskerar att ha
en alltför hög personalomsättning.
Borås Stad har genom arbetet med kompetensförsörjningsplaner och via KAL-grupperna inlett ett
arbete som b.la syftar till att minska personalomsättningen. Ytterligare åtgärder bedöms som nödvändiga
om Kommunfullmäktiges ambitioner inom områdets styrdokument ska kunna nås. Stadsrevisionen
vill i sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens koppling till ekonomistyrning och
att både kostnader och konsekvenser för Borås Stads verksamheter skulle kunna minskas om rätt
åtgärder genomförs. Kortsiktiga ambitioner om att hålla nere kostnader inom dessa områden riskerar
att ge skenbara besparingar med bibehållet hög, eller ökad personalomsättning som följd.
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Budgetprocessen i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen är att
budgetprocessen inte är ändamålsenlig. Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett
avsteg från beredningsplikten. Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som
inte utretts i förslagen. Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Kommunstyrelsens beredning förändrar
nämndernas förslag vilket medför att budgetförslaget som läggs fram för beslut i fullmäktige
avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det slutgiltiga budgetförslaget
som tas upp i fullmäktige.
Budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna.
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska förändringar”
och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera att andra
kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner
har annorlunda planeringsförutsättningar än Borås Stad, som medger tidigare budgetbeslut. Vår
bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.
I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel genom tilläggsbeslut,
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar under budgetåret,
inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av detta är otydliga
spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens
långsiktigt styrande effekt begränsas. Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen
behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad budgetprocess med ett
regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Informationssäkerhet

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en tillfredsställande intern kontroll när det gäller
informationssäkerhet. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen avseende
informationssäkerheten inte är tillfredsställande i Borås Stad. De brister som har identifierats i
granskningen bedöms främst bero på att Borås Stad till stor del saknar uppdaterade policys och rutiner
för informationssäkerhet. Det är väsentligt att Kommunstyrelsen i utvecklingsarbetet säkerställer
att informationssäkerheten är tillfredsställande i såväl förvaltningar som bolag.
Borås Stad saknar tillfredsställande avtal med tekniska och rättsliga begränsningar som hindrar
systemleverantör att ta del av uppgifter som Borås Stad gör tillgängliga via säkerhetskopiering.
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De uppgifter som skickas till leverantören av verksamhetssystemet Viva har stark sekretess.
Kommunstyrelsen och berörda nämnder ska säkerställa att samtliga avtal som reglerar hanteringen
av sekretessbelagda uppgifter är förenliga med Offentlighets- och sekretesslagen.
Dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018. Lagen kommer ställa högre krav på organisationen
än vad PuL gör.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder bör i samband med kommande informationsklassning
tydliggöra vilken information som hanteras i respektive verksamhet, med vilket stöd, och på vilka
grunder, till vem uppgifter lämnas ut, hur samtycke inhämtas, och utifrån resultatet vidta relevanta
åtgärder för att säkerställa registrerades rättigheter.
Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med Samhällsplanering och bostadsbyggande
är ändamålsenlig. Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex och involverar ett
stort antal aktörer, och Borås Stad är till betydande delar beroende av externa aktörers agerande i
processen. Samtidigt har Staden ett antal instrument till sitt förfogande som kan styra omfattning
och inriktning på bostadsbyggandet.
Kommunernas arbete med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande ska ske i enlighet med Planoch bygglagen, Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar och Lagen om bostadsförsörjning.
Arbetet styrs på övergripande nivå av kommunens översiktsplan och underliggande strategiska
styrdokument. Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i huvudsak följer lagar och regler
avseende framtagning av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och
bostadsbyggnadsprocessen. Styrdokumenten uppfyller inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende
utformning, innehåll och omfattning. Avsteg kan konstateras i Översiktsplanen, Riktlinjer för
bostadsförsörjning samt Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som är
framtagna saknar viktiga ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknar dessutom
väsentliga styrdokument på underliggande nivå till översiktsplanen, exempelvis trafikstrategisk plan,
kollektivstrategiplan och planprogram/fördjupningsområden av översiktsplanen.
I stora delar av Sverige ökar produktionen av bostäder sedan 2014, och stora ansträngningar görs
nationellt och regionalt i syfte att öka bygg- och färdigställandetakten. Antalet färdigställda lägenheter
i Borås ligger på en relativt jämn nivå om drygt 400 lägenheter per år under perioden 2013-2016.
Stadsrevisionen kan konstatera att ökningstakten i produktionen av bostäder är betydligt högre i
jämförbara kommuner (100 gruppen), i kranskommuner och i landet som helhet under perioden.
Omkring 2000 lägenheter skulle behöva tillföras för att Borås ska ligga på medelvärdet för jämförbara
kommuner när det gäller bostadsbestånd i förhållande till befolkningsökning.
Kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggande avseende färdigställd nyproduktion uppnåddes inte
under 2015 eller 2016. För dessa år nådde Borås inte heller upp till antalet nyproducerade bostäder som
fastställts i Länsstyrelsens behovsbedömning för kommunen. Granskningen visar att uppföljningen av
måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i Borås Stads budget och årsredovisning är bristfällig.
Stadsrevisionen bedömer att bristerna medför att Kommunfullmäktige får ett missvisande underlag
för beslut om målsättning och inriktning för kommande år, och att den långsiktiga utvecklingen av
nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet i Borås Stad inte tydliggörs för Kommunfullmäktige.
Granskningen bekräftar att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll Kommunstyrelse och
berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. Granskningen visar
samtidigt på brister i styrning och samordning. Stadsrevisionens bedömning är att förutsättningarna
för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven hos bostadssökande
måste förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på området kan nås.
Granskningens empiriska del visar att färdigställandet av bostäder i Borås inte har ökat i samma
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takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning är att detta till stora delar är ett
styrnings- och samordningsproblem.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads följsamhet mot den lagstiftning som
styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktiges kvantitativa
och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda
bostäder under de senaste åren inte motsvarar jämförbara kommuners. Stadsrevisionens bedömning
är att Kommunstyrelse och berörda nämnder ger oklara förutsättningar för samhällsplanering och
bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig inriktning för var och hur staden vill växa.
Nya riktlinjer för markanvisning har antagits men principerna för hantering av markanvisning
och markanvändning är fortsatt otydliga. Trafik- och kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk
planering och planprogram eller fördjupning av översiktsplanen saknas eller fattas inga beslut om.
Utkastet till ny översiktsplan bringar inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga ställningstaganden,
principer och prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen och
berörda nämnder i arbetet med den nya översiktsplanen vidtar åtgärder för en ökad tydlighet i dessa
avseenden som svarar mot behovet av bostadbyggnation och lagstiftningens intentioner. Detta är
väsentligt för att Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna uppnås på kort och lång sikt.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 11 kontrollmoment, riskanalysen 15 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 19 februari 2018. Uppföljningen
av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Kommunstyrelsen har gjort risk- och
väsentlighetsanalys på ett arbetsmöte och därefter godkänt förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017-05-02.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-12-11 med Kommunstyrelsens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Kommunstyrelsens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målvärdena för 11 av 17 indikatorer. Nämnden
redogör inte i årsredovisningen för åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i sin årsredovisning inte anger förklaringar till varför
indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara
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ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen. 9 av 22 uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen
bedömer att nämnden i sin årsredovisning i huvudsak anger förklaringar till varför uppdragen inte
har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsen inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 11 813 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
Kommunstyrelsen inte har upprättat en buffert i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget.
Granskning visar att personalomsättningen i berörda nämnder är för hög med svårigheter att genomföra
sina verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga personalekonomiska kostnader som
följd. Stadsrevisionen bedömer att ytterligare åtgärder är nödvändiga om Kommunfullmäktiges
målsättning om konkurrenskraftiga anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska
kunna nås. Kunskapen om personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling behöver
fördjupas. Kopplingen till verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser behöver systematiseras
och tydliggöras som utgångspunkt för åtgärder.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess och bedömningen är att budgetprocessen inte
är ändamålsenlig. Stadsrevisionen bedömer att en genomgripande omprövning av budgetprocessen
behövs med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad process,
med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.
Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen
är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är tillräcklig.
Granskning visar att förutsättningarna för samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad är
oklara på flera områden. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen
och berörda nämnder säkerställer att styrdokument och planer inom området uppfyller lagstiftarens
intentioner avseende utformning, innehåll och omfattning. Förutsättningarna för bostadsproduktion
och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven hos bostadssökande måste förbättras så att
Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på området kan nås.
Första revisorsgruppens samlade bedömning är att Kommunstyrelsen inte har fullgjort sin uppsiktsplikt
för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt under 2017. I uppsikten
av projekt EMC har Kommunstyrelsen inte säkerställt att relevant information om den ekonomiska
utvecklingen och den interna kontrollen i projektet kommit Kommunstyrelsen till del.
Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte uppfyllt kraven i Kommunallagen om att varje
ledamot har ansvar att hålla sig informerad om de frågor som kan påverka kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. Vi bedömer att Kommunstyrelsen därigenom har underlåtit att ta ställning till
risker som har varit förenat med projektets genomförande, och som mot bakgrund av projekt EMC:s
omfattning och komplexitet får konsekvenser för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I
riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska
kontrollmoment. Kommunstyrelsen har genomfört samtliga kontrollmoment. Kommunstyrelsen
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i enlighet
med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Valnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 242 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
ingen buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, samt att ingen åtgärdsplan
antagits i syfte att komma tillrätta med prognosticerat underskott.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den negativa budgetavvikelsen på 242 tkr kan hänföras till införskaffandet av ett nytt
valdatasystem, samt till kostnader för införskaffande av en ny valstuga

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunfullmäktige har inte antagit några mål för nämnden.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Valnämnden har inte antagit någon intern kontrollplan, och har inte heller antagit regler och
anvisningar för intern kontroll. Nämnden har ett pågående arbete som syftar till att skapa jämnare
valdistrikt och därmed minska svårigheterna gällande räkning av mottagna röster.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 242 tkr.
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen.
Med hänsyn tagen till nämndens begränsade verksamhet under året bedömer Stadsrevisionen
det som acceptabelt att nämnden inte beslutat om buffert, eller vidtagit åtgärder i syfte att
komma tillrätta med underskottet.

Foto Scandinav.se

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig,
med hänsyn tagen till nämndens begränsade verksamhet under året, och det faktum att
nämnden i budget lyfter risker och redogör för hur nämnden ska arbeta med dessa.
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Lokalförsörjningsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 402 tkr jämfört med den negativa budgeten på 39 700 tkr.
Stadsrevisionen noterar att buffert inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget,
att nämnden budgeterat med ett negativt resultat och att ingen åtgärdsplan har upprättats för att
hantera underskottet. Enligt utsago från Lokalförsörjningsnämnden har det utlovats kompensation
för hela underskottet, som i sig beror på konsekvenser av det nya internhyressystemet.
Under 2017 har ett nytt internhyressystem införts. I samband med det har nya regler gällande
verksamheten Lokalbank införts, som gör att verksamheterna kan lämna tillbaka lokaler i högre
utsträckning än tidigare. I samband med den nya modellen likställs ägda och inhyrda fastigheter
vilket medfört att bl a driftskostnader och underhållskostnader har ökat markant som ej medräknats
i internhyresförslaget.
Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt som nämnden
räknar med blir reglerade i bokslutet och hemställer hos Kommunstyrelsen att kompenseras för
underfinansiering av verksamheterna Evakuering, Lokalbank, Pågående arbeten/ej uthyrningsbara,
Sanering, Rivning och Förstudier för 2017. Detta uppgår till det budgeterade underskottet på 23
750 tkr varav 22 730 tkr avser angivna verksamheter, där resultatet blev ett underskott om 32 333
tkr. Lokalförsörjningsnämnden hemställer om att hela summan kompenseras.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

•

Ägda internhyresfastigheter visar ett överskott på 28 280 tkr. Detta beror en liten ökning
av intäkterna, driftskostnader och konsumtionsavgifter är lägre än budgeterat värde.
Underhållskostnaderna är högre samt ett objekt har stora avvikelser vad gäller resultat;
Orangeriet, som har ett underskott om 1 909 tkr
Inhyrda internhyresfastigheter negativa budgetavvikelse om 25 403 tkr kan till stor del
förklaras av ett underskott inom kostnadsslagen underhåll, kapitalkostnader, säkerhet m.fl
kostnader. Vissa löpande kostnader skall betalas av Lokalförsörjningsförvaltningen istället
för hyresgästen, vilket omfattar de flesta kostnader ovan, i den nya internhyresmodellen.
Omfattningen av kostnaderna var okända vid budgetens upprättande och har detta första
år inneburit ytterligare kostnader
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•

De flesta andra verksamheters mindre underskott förklaras till stor del av den
nya internhyresmodellen

Investeringsredovisning

Investeringarna under år 2017 uppgår till totalt 334 528 tkr. Investeringsprojekten är till
stora delar väl redovisade, men ett fåtal objekt saknar summor vid rubriken Återstår av
budget. Största underskottet är hyresgästanpassningar (-6 961 tkr).
Följande projekt har överskridit budget för år 2017: Byttorpsskolan värme/ventilation (-112
tkr), Milstensgårdens förskola (-1 969 tkr), Almåsgymnasiets ombyggnation autismspektra
(-625 tkr), Kronängsgården Norrby fritidsgård och mötesplats (-386 tkr).
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.
0

1

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Foto Dag Ekelund
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
•

Total energiproduktion från solenergi, mwh
Nämnden analyserar inte ej uppnått mål
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Under 2017 har förvaltningen haft längre sjukskrivningar, inte arbetsrelaterade, som påverkat
utfallet
Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Resultatet påverkas delvis av de långtidssjukskrivna medarbetarna ovan. Förvaltningen
arbetar fortsatt med den psykosociala arbetsmiljön och försöker stimulera medarbetarna
att utnyttja friskvårdsbidraget

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
0

2

1

1

–

av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått fem uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är samtliga uppdrag genomförda.
0

0

5

0

–

av 5 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden:
Kapitalkostnader/avskrivning/ränta

Under år 2017 har komponentavskrivning införts; en avskrivningsmetod för materiella
anläggningstillgångar som innebär att de olika komponenterna i en fastighet bedöms ha olika lång
livslängd och därmed olika avskrivningstid. Denna metod har gett lägre hyresnivåer för verksamheterna.
Internhyressystemet

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna.
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt.
Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.
Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för
resurser i själva verksamheten.
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Lokalbank

En nämnd kan med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden
att nämnden vill avstå en viss lokal till Lokalbanken. Det ekonomiska ansvaret övergår då
till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren omedelbart startar ett arbete för att
använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en inhyrning.
Orangeriet

Lokalförsörjningsnämnden bedömer risken för att gynna enskild näringsidkare (Mat & Sånt
i Borås HB) som mycket låg. Lokalens speciella förutsättningar för och krav på verksamhet
har gjort det svårt att bestämma en marknadshyra då det inte finns jämförelseobjekt.
Nämnden menar vidare att historiken visar att det under de förutsättningar som gällt
varit mycket svårt att bedriva en ekonomiskt bärkraftig verksamhet i lokalen. De två
tidigare operatörerna har försatts i konkurs varför nämnden bedömde att den rådande
marknadshyran inte stod i proportion till hyresavtalen. För att få en långsiktig verksamhet
var en korrigering av hyresnivån således nödvändig.
Stadsparksbadet

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Stadsparksbadet. I budget 2016 beräknades
investeringsutgiften (för etapp 1) till 54 Mkr. Då inga anbud inkom på första och andra
upphandlingen sköts renovering framåt. Den tredje upphandlingen genomfördes som en
samverkansupphandling. Vid förstudie och projektering inför renovering av Stadsparksbadet
konstaterades att byggnadens tekniska skick var sämre än tidigare bedömning. I maj 2017
stängde Stadsparksbadet för renovering. Budgeten för renoveringen (etapp 1) är justerad
till drygt 93 Mkr. Renoveringen håller den reviderade tidplanen och badet beräknas öppna
under hösten 2018.

Foto Jan Kansanen

Leverantören Serneke Bygg har fått i uppdrag att genomföra om- och tillbyggnadsarbetena
av Borås Stads Lokalförsörjningsförvaltning, med partnering som samverkansform. Ett
samarbete mellan projektets nyckelaktörer har initierats i ett tidigt skede i byggprocessen
med syftet att tillvarata allas kompetens och tillsammans hitta kreativa lösningar som
gynnar miljö, kvalitet och ekonomi.
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Underhåll anläggningar/hallar

I Lokalförsörjningsnämndens Budget 2017:2 går att fastställa att tre projekt beträffande underhåll
av anläggningar flyttats fram. En tillgänglighetsanpassning och renovering av omklädningsrum och
duschar i Boråshallen, renoveringen kommer ske löpande för att inte stanna av verksamheten, preliminärt
färdigställande under 2018. Det andra projektet som är planerat är en utbyggnad av Racketcenter
där den befintliga boulehallen flyttas till Kransmossen för att möjliggöra fler badmintonplaner. En
lokalisering där man kan hitta samutnyttjande av lokalerna mellan badminton och tennis. Projektet
kommer att flyttas fram tillsvidare. Det tredje projektet innefattar en utbyggnad av Skatehallen,
detta för att få plats med nya aktiviteter och utrymme för ytterligare föreningar. Utbyggnaden har
ej påbörjats och är för tillfället framflyttad på obestämd tid.
Kulturskolans lokaler

Lokalförsörjningsnämnden fick i Borås Stads budget 2015 i uppdrag att ”tillsammans med
Kulturnämnden intensifiera arbetet med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan”.
Lokalförsörjningsförvaltningen har tittat på tre olika alternativ: bygga nytt på tomt som ägs av Borås
Stad, renovera och bygga ut befintlig skola samt hyra in lokaler. Representanter från Kulturförvaltningen
har tagit fram ytbehov och logistikslösningar. I början av 2017 beslutade Kulturnämnden att godkänna
av Lokalförsörjningsnämndens förslag till nya lokaler för Kulturskola på Simonsland.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 11 kontrollmoment, riskanalysen 33 identifierade risker, enligt
beslut i nämnden. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 januari 2018.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden
har gjort riskanalys med stöd av Stadsledningskansliet. Flera risker med hög riskbedömning har
inte tagits med till intern kontrollplanen. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för
intern kontroll 2017-12-12.
Stadsrevisionen noterar att Lokalförsörjningsförvaltningen inte anmäler alla delegationsärenden till
nämnden, bl.a. har bara ett personalärende anmälts till nämnden under 2017. Samtliga personalärenden
för år 2017 kommer att presenteras på nämndens möte i april 2018.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-09-19 med Lokalförsörjningsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
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bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Lokalförsörjningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer. Nämnden
har under året inte vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Samtliga uppdrag har genomförts. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av
Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.
Nämnden redovisar ett underskott på 3 402 tkr jämfört med den negativa budgeten på 39 700 tkr.
Stadsrevisionen noterar att buffert inte är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget,
att nämnden budgeterat med ett negativt resultat och att ingen åtgärdsplan har upprättats för att
hantera underskottet.
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden
har gjort riskanalys med stöd av Stadsledningskansliet. Flera risker med hög riskbedömning har
inte tagits med till intern kontrollplanen. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för
intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden bör upprätta en buffert, samt att användningen
av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.
Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig.
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Servicenämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 350 tkr. Nämnden har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges
budget, därutöver ett resultatkrav på 5 000 tkr. Att lägga ett resultatkrav på en Servicenämnd som
finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som debiteras kan få
betala mer för nämndens tjänster1. Totala överskottet uppgår till 5 350 tkr.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna:
Verksamhetens budgetram

•
•

Det operativa ekonomiska utfallet för samtliga avdelningar i serviceförvaltningen är positivt
Viktigast är den lokala konjunktureffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom
Borås Stad och dess närområde, byggandet räknas med att ha fortsatt stor volym det
närmaste halva decenniet
Resultatanalysen innefattar även ett diagram över årsresultat åren 2011-2017

•

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 21 475 tkr. Investeringarna består av maskiner och fordon främst,
skärmtak Pantängen, samordning utskriftsenheter samt kommunikationsutrustning.
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
2

1

2

0

–

av fem Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.

1

SKL, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna
tjänster en fråga om intern styrning av egen regiverksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet.
Självkostnadsprincipen har inget med den styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en
servicenämnd som finansieras genom interna intäkter, men det beror på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01
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•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Nämnden framhåller att kök med tillagningskök har ökat sin andel av ekologiska
livsmedel med 5%. Cafeterian på Pantängen, utan tillagningskök, förklaras med att
utbudet att välja ekologiska eller närproducerad alternativ är begränsade
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Nämnden har timavlönade framför allt inom idrott vid stora evenemang (SM-veckan)
samt inom lokalvård vid extrauppdrag som storstädningar. Nämnden väljer andra
anställningar när det är möjligt
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Den korta sjukfrånvaron har ökat under året. Inga åtgärder nämns i årsredovisningen
hur man ska uppnå målet

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med stadens
styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av
dessa är samtliga uppdrag genomförda.

Foto Jan Kansanen
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–

av två uppdrag
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område:
IT-plattform

Resultatet av bevakningsområdet redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Upphandling

Servicenämnden har i miljöpolicyn (uppdaterad 2015-09-23) beslutat att väga in miljöhänsyn
vid upphandling av varor och tjänster. I intern kontroll uppföljningen beskriver nämnden två
kontrollmoment gällande upphandling.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.
Informationssäkerhet

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar nio kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 15 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort egen riskanalys. Nämnden
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-17 med Servicenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
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väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden har
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Alla uppdrag
givna i budget av Kommunfullmäktige har genomförts. Förklaringar och åtgärder gällande att nå
målens indikatorer är ett förbättringsområde för nämnden.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott på 5 350 tkr. Nämnden har, i enlighet
med beslut i Kommunfullmäktiges budget, därutöver ett resultatkrav på 5 000 tkr. Att lägga ett
resultatkrav på en Servicenämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en risk för att
verksamheterna som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Fritids- och folkhälsonämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar underskott på 8 903 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott på 7 561
tkr för fritidsramen och ett underskott på 1 342 tkr för bidragsramen. Stadsrevisionen noterar att
ingen buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, och att ingen åtgärdsplan
har upprättats för att komma tillrätta med prognostiserade underskott.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Fritidsramen

•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av uteblivna intäkter till följd av
Stadsparksbadets renovering, badenheten har en negativ budgetavvikelse på 5 296 tkr
Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Produktionsskola” där
de bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 1 845 tkr

•

Bidragsramen

•

Föreningsbidrag står för en negativ budgetavvikelse på 1 115 tkr. Grundbidraget har ökat
beroende på att antalet medlemmar i föreningar ökat. Bidrag till nämndens förfogande
och riktade bidrag har också ökat

Nämnden räknar med att kostnaderna för Stadsparksbadets renovering, de sociala investeringsprojekten,
samt bidragsramen justeras vid årets slut.
Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2017 uppgår till 13 183 tkr

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
3

0

1

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fyra indikatorerna som
Kommunfullmäktige har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Indikatorn har försämrats jämfört med 2015, och 2016. Flera insatser uppges
ha vidtagits och är under uppstart för att minska sjukfrånvaron, bl.a. avseende
hälsofrämjande ledarskap
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Förvaltningen har sedan omorganisationen fördubblat antal medarbetare. Detta
har medfört att andelen timavlönade ökat. Andelen timavlönade har även ökat
procentuellt, vilket uppges bero på att de nya verksamheterna jämfört med de gamla
är mer beroende av intermittent anställda. För att minska andelen timavlönade
vill nämnden att fler ska arbeta över enhets, och eventuellt verksamhetsgränser
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Indikatorn har jämfört med värdet år 2016 försämrats. Förvaltningens hälsosatsning
har mynnat ut i tre fokusområden. Utbildning inom området planeras till våren
2018

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styroch ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens
indikatorer enligt nedanstående.
3

1

0

0

–

av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut,
av dessa är 2 uppdrag inte genomförda.
2

0

4

0

–

av 6 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är
•

Foto Anna Hult

•

Tillgängligheten på kommunens badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare platser ska kartläggas
Badutredningen uppges vara klar och planeras redovisas på nämndens
aprilmöte
Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en friluftsplan för Borås
Friluftsplanen planeras att antas under 2018
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Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett tre uppdrag till förvaltningen, inget uppdrag är genomfört.
0

3

0

0

–

av 3 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Stadsparksbadet

Kommunfullmäktige har beslutat att renovera Stadsparksbadet. I budget 2016 beräknades
investeringsutgiften (för etapp 1) till 54 Mkr. Då inga anbud inkom på första och andra upphandlingen
sköts renovering framåt. Den tredje upphandlingen genomfördes som en samverkansupphandling.
Vid förstudie och projektering inför renovering av Stadsparksbadet konstaterades att byggnadens
tekniska skick var sämre än tidigare bedömning. I maj 2017 stängde Stadsparksbadet för renovering.
Budgeten för renoveringen (etapp 1) är justerad till drygt 93 Mkr. Renoveringen håller den reviderade
tidplanen och badet beräknas öppna under hösten 2018.
Öppen vägg

Kulturnämnden har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden haft i uppdrag att under året
finna former för och införa en öppen vägg, som ska ge alla möjlighet att uttrycka sig konstnärligt
offentligt. Väggen är iordningställd på Magasinsgatan 8 och invigdes i September 2017.
Fritidsgårdsverksamhetens personalbudget i samband med organisationsförändringen

I samband med att Fritids- och folkhälsonämnden tog över ansvaret för fritidsgårdsverksamheten lyftes
farhågor om kommunbidraget för verksamheten var tillräcklig, detta då det fanns indikationer på att
Stadsdelsförvaltningarna inte haft en tillräcklig personalbudget för fritidsgårdarna. Verksamheten
redovisar ett underskott på 537 tkr. Inför 2018 har fritidsgårdsverksamhetens budget förstärkts
med 400 tkr.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter för barnoch unga lever upp till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda nämnder lever upp
till Borås Stads bidragsbestämmelser, ur jämställdhets och mångfaldsperspektiv. Kulturnämndens
verksamhet är flickdominerad och Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet är pojkdominerad.
Även om de flesta verksamheter ligger inom vad som anses vara en jämn könsfördelning (40/60
procent), finns det skäl att ytterligare analysera kring hur resurser fördelas per kön, och hur resurser
fördelas ur ett mångfaldsperspektiv. Den sammanfattande bedömningen presenteras under stycket
bedömning.
Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
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kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 21 kontrollmoment, riskanalysen 40 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 21 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en riskanalys. Nämnden
har uppdaterat regler och anvisningar för intern kontroll 20 september 2017.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-09-05 med Fritids- och folkhälsonämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Fritids- och folkhälsonämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer.
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Utvecklingsområden bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Två av sex uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning
anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts.
Avseende granskningen Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet, bedömer Stadsrevisionen
att Kultur- och fritidsverksamheten riktad mot ungdomar är ändamålsenlig, men att ytterligare analys
bör göras i syfte att säkerställa att resurser fördelas i enlighet med Kommunfullmäktiges intentioner.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 8 903 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen, men noterar att
nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan för att
komma till rätta med underskottet. Stadsrevisionen noterar vidare att nämnden inte haft någon
buffert i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ha en tillräckligt stor buffert, samt ta
fram en åtgärdsplan vid prognostiserat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 1 974 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras genom ökade intäkter inom
Bygglovsverksamheten och positiva avvikelser inom personalomsrådet som kommer av
vakanser. Avvikelser inom personalområdet ska jämföras med ökade kostnader motsvarande
2 500 tkr för köpta konsulttjänster för att klara den stora efterfrågan på detaljplaner
Övriga kostnader avviker negativt mot budget med 3 860 tkr vilket främst beror på högre
konsultkostnader inom planverksamheten
Lantmäteriverksamheten avviker med ett positivt resultat om 1 477 tkr. Avvikelserna
beror till största delen på positiva avvikelser avseende personalkostnader och material- och
tjänstekostnader

•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

2

2

0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter ansökan, %
Nämndens bedömning är att målvärdet om 100 % är för högt satt med anledning av att
även om handlingarna är fullständiga kan det krävas granskningar från andra förvaltningar
och bolag som fördröjer handläggningstiden. Till budget 2018 är målvärdet ändrat till 80 %
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•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts. Den höga sjukfrånvaron från årets första
månader har dock minskat under senare delen av året och visar en positiv utveckling.
Nämnden har under året arbetat med att lyfta fram Borås Stads förmåner samt med
andra insatser som främjar arbetsglädje och trivsel. Stadsrevisionen noterar att även
om nämnden inte uppnår målvärdet så har utfallet för indikatorn en positiv trend
sett till de senaste tre åren
Hälsa - friska medarbetare under ett år i % av andelanställda
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts och frisknärvaron har minskat jämfört med
föregående år. Nämnden har under året b.la. arbetat med förbyggande hälsoarbete
i syfte att uppnå målet

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer
enligt nedanstående.
1

2

6

0

–

av 9 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.
Nämnden har genomfört samtliga uppdrag under året.
0

0

4

0

–

av 4 uppdrag

Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett 15 uppdrag till förvaltningen, av dessa är fyra uppdrag
inte genomförda.
4

11

0

–

av 15 nämndens uppdrag

Foto Jan Kansanen

0
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Bygglovshandläggning

Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar bygglov med enkelt förfarande för en effektivare och snabbare
handläggning. Utfallet för bygglov har förbättrats jämfört med resultatet 2016. Arbetet med att förkorta
handläggningstiderna generellt pågår löpande. Vissa enklare bygglov hanteras separat för att kunna ges
ett beslut inom 2- 3 arbetsdagar. E-tjänsten MittBygge har under senare delen av 2017 marknadsförts
i större utsträckning. Andelen bygglovsansökningar via MittBygge har ökat under året. Målvärdet
för 2017 nås dock inte. Samhällsbyggnadsnämnden uppnår inte vare sig Kommunfullmäktiges
indikatorer eller verksamhetens indikatorer avseende bygglov, men Stadsrevisionen kan konstatera
att måluppfyllelsen är bättre under 2017 än 2016. Samhällsbyggnadsnämnden anger att en del i
svårigheterna att nå fastställda mål är att målvärden inom området är orealistiskt höga. Nämnden
har korrigerat detta till 2018.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med samhällsplanering och bostadsbyggande
är ändamålsenlig. Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i
revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Samhällsbyggnadsnämnden har hög personalomsättning i jämförelse med andra förvaltningar i
Borås Stad sett till de tre senaste åren. Detta beror på pensionsavgångar men även på grund av att
nämnden har personalgrupper som exempelvis plan- och bygglovsarkitekter, kartingenjörer m.m. där
det råder en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Nämnden har svårt att rekrytera utbildad personal
med erfarenhet inom dessa yrkesgrupper. Inlärningstiden för nyanställda för flera av förvaltningens
yrkesgrupper är lång, och merparten som rekryteras är unga och saknar erfarenhet inom berörda
områden.
Personalekonomiska beräkningar som avser Samhällsbyggnadsnämnden 2017 visar att en personalomsatt
medarbetare kostat i genomsnitt omkring 480.000 kr inklusive konsultkostnader. Totalt motsvarar
nämndens personalekonomiska kostnader för personalomsättning 4,3% av nämndens totala intäkter
för 2017. Nämnden arbetar kontinuerligt med att försöka stärka förvaltningens attraktionskraft
i syfte att rekrytera och behålla personal med hög kompetens. Men mot bakgrund av nämndens
situation menar man att det krävs ytterligare åtgärder både av förvaltningen och centralt i Borås
Stad för att stärka attraktionskraften med syfte att rekrytera och behålla kompetent personal.
Resultatet av granskningen i övrigt och Stadsrevisionens bedömningar redovisas under sammanfattade
bedömningar samt i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
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kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 12 kontrollmoment, riskanalysen 18 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 15 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-10-27 antagit regler och anvisningar för intern kontroll

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-13 med Samhällsbyggnadsnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför
indikatorerna inte har uppnåtts. Nämnden har under året genomfört samtliga fyra uppdrag från
Kommunfullmäktige.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet med
Borås Stads styr- och ledningssystem.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Granskningen visar att personalomsättningen i b.la. Samhällsbyggnadsnämnden är för hög med
svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag och höga personalekonomiska kostnader som följd.
Ytterligare åtgärder från nämnden bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning
om konkurrenskraftiga anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska kunna nås.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 974 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Tekniska nämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 5 091 tkr jämfört med budget för båda ramarna.
Väghållning, skog, parker m.m. redovisar ett överskott på 8 961 tkr jämfört med budget och ett
underskott för persontransporter på 3 870 tkr. Stadsrevisionen noterar att bufferten har upprättats
för båda ramarna i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. I granskningen noteras att nämnden
har beslutat om en redovisning av kostnadsöversyn inom persontransportavdelningen, vilket är en
form av åtgärdsplan.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

Väghållning, skog, parker m.m.
• Gatuavdelningen redovisar en positiv avvikelse 7 613 tkr totalt gentemot budget. Den
positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av en bra vinter (ekonomiskt), intäkter
utöver budget för parkeringsverksamhet, återställningsersättningar för fiber och lägre
personalkostnader till följd av föräldraledigheter och vakanser
Persontransporter
• Avdelningen för persontransporter redovisar ett underskott på 3 870 tkr. Den negativa
budgetavvikelsen kan härledas till kostnader som avser införandet av nytt faktureringssystem
som har medfört högre kostnader i form av inköp av datamodul samt installation och
konsultation men datasystemet kommer framöver att underlätta för kundfaktureringen.
Personalkostnaderna för avdelningen har ökat under år 2017 med ca 1 300 tkr, bl.a.
beroende på ökad bemanning inom särskoleskjuts eftersom antalet särskoleelever ökat samt
ökat antal timanställda i Beställningscentralen

Nämndens investeringar under året uppgår till 64 771 tkr. Redovisningen av investeringsprojekten
är utförlig och informativ.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

3

2

0

–

av 6 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de sex indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt.
• Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar.
Mätningen visar att antal cyklister har minskat jämfört med föregående år. Ombyggnationen
av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus där det varit besvärligt för cyklister
att passera under byggnadstiden samt omfattande fibergrävningarna har påverkat viljan att
ta cykeln på ett negativt sätt. De tillfälliga återställningarna av fibergrävningarna under året
i form av grus, trafikavstängningar och ojämna underlag inbjuder inte till ökat cyklande
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid
Nämnden har inte uppnått målvärdet och trenden går åt rätt håll i jämförelse med föregående
år. Förvaltningen har satt in särskilda åtgärder under året för att identifiera och komma till
rätta med problem i arbetsmiljön, som ett led av detta arbete kan man se en minskning i
andel sjukfrånvaro på de avdelningar som haft en större frånvaro 2016

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Nämnden har inte uppnått målvärdet och trenden går åt rätt håll i jämförelse med
föregående år. Den stora merparten av arbetad tid utförd av timavlönade, utfördes vid
Persontransportavdelningens verksamheter inom färdtjänst och skolskjuts, eftersom varje
frånvaro måste ersättas. För att över tid minska andelen arbete utfört av timavlönade, finns
inom Tekniska förvaltningen en rutin för att anställa på vikariat när det är känt att någon
kommer att vara frånvarande mer än 14 dagar

•

Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Nämnden har inte uppnått målvärdet och trenden går åt rätt håll i jämförelse med föregående
år. Nivån på mätetalet följer den ökande sjukfrånvaron. Tekniska förvaltningen arbetar
aktivt och förebyggande med arbetsmiljöfrågor, vilket leder till att utfallet kan hållas på
en så hög nivå som möjligt

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är ett uppdrag inte genomfört.
0

1

5

0

–

av 6 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:
• Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för
att bygga cykelställ på strategiska platser
Tekniska nämnden bygger infrastruktur för öka antalet cyklister och locka fler till hållbart
resande. I anslutning till byggande av cykelbanor anlägger nämnden också cykelställ, inte
som en enskild åtgärd utan som en del, vilket ingår i systemet. Under året har nämnden
genomfört plats för 44 cyklar på Västerlånggatan, vilket motsvarar ungefär hälften av
investeringsanslaget. Nästa år kommer det finnas plats för 20 cyklar vid resecentrum, plats
för 16 cyklar vid Västerbrogatan (tidigare 4 bilparkeringsplatser), plats för 32 cyklar vid Lilla
Brogatan (utmed kvarteret Pallas), Strandpromenaden ev. komplettering med cykelställ
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Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett två uppdrag till förvaltningen. Samtliga uppdrag är genomförda.
0

0

2

0

–

av 2 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Beläggningsunderhåll

Beläggningsprogrammet för 2017 har kunnat genomföras, trots omfattningen av fiberschakter över
hela kommunen. Utöver tillgängligt anslag på 10 300 tkr har 1 200 tkr ytterligare upparbetats.
Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för
sidoordnad verksamhet på ca 27 700 tkr. Överskottet har överförts till ett balanskonto och kommer
att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram.
Under 2017 återställdes schakter till en omfattning av 128.000 m² samt beställdes ytterligare 178.000
m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar
till en omfattning av ca 16.000 m².
Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte minskat,
tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet framgent då
det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidan av gatan. Därför kommer vissa
gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer
därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna
lämnar efter sig som ska finansieras av staden. Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber
kommer livslängden på slitlagret att minska vilket innebär att vi får räkna med ett mer omfattande
behov av att lägga om fler gator framgent inom ramen för beläggningsprogrammet. Med hänsyn
till de pågående fibergrävningarna förväntas därför en ökad satsning på beläggningsunderhållet
under kommande år.
Skolskjutsar

Övertagandet av skolskjutsplaneringen medförde en stor påfrestning på avdelningen under år 2016,
med sjukskrivningar till följd då verksamheten visade sig vara väldigt mycket mer personalkrävande
än vad som framkommit före övertagandet. Under 2017 har skolskjutsenheten stabiliserat sig med
rätt bemanning för att klara uppgifterna på ett bra sätt. Det är ungefär 13 000 elever i Borås Stads
grundskolor varav ca. 4 000 har skolskjuts i någon form. De åker med upphandlad busstrafik, linjetrafik
eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta oftast
taxi till skolan som bedriver undervisningen. Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för
grund- och gymnasieskolan med 10 egna minibussar varav 5 är för rullstolstransporter. Verksamheten
är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom särskolan har ökat de senaste åren vilket medfört
att fler fordon har fått införskaffats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
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och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 20 kontrollmoment, riskanalysen 30 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 22 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har antagit regler och anvisningar
för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-17 med Tekniska nämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av sex indikatorer, ett avseende
goda resvanor och attraktiva kommunikationer och samtliga tre inom ekonomi och egen organisation.
Åtgärder för att nå målen har vidtagits under året och utfallen uppvisar i huvudsak en positiv
trend förutom för indikatorn avseende antal cyklister. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i
syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett av sex uppdrag har inte genomförts.
Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget
inte har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 091 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar
för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Miljö- och konsumentnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 525 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner, men att nämnden inte
upprättat någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet. Den främsta orsaken till
underskottet är att verksamheten inte haft intäkter i prognosticerad omfattning. Resultatet innehåller
två poster, byggbonus och klimatkompensation, om sammantaget 760 tkr som nämnden önskar få
överflyttade till 2018 års budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Verksamheten avviker med ett underskott om 2 196 tkr inom området avgifter och övriga
intäkter. Underskottet avser till största delen intäkter inom verksamhetsområdena Miljötillsyn,
Miljöstrategi och Energi- och konsumentrådgivning. Den huvudsakliga förklaringen till
underskottet enligt nämnden är hög personalomsättning och rekryteringsproblem
Personalkostnaderna avviker med ett överskott om 3 223 tkr. Merparten av avvikelsen
grundar sig på vakanser inom verksamhetsområdet Miljötillsyn
Lokalkostnaderna avviker med ett överskott om 673 tkr. Förklaringen är enligt nämnden
att lokalkostnaderna har varit för högt budgeterade under året
Övriga kostnader avviker med ett underskott om 1 771 tkr. Underskottet avser i huvudsak
engångskostnader i samband med flytt till nya lokaler för delar av nämndens förvaltning.

•
•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

3

0

0

–

av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

Antal genomförda medborgardialoger
Nämnden har under året inte genomfört någon medborgardialog. Nämnden anger i
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årsredovisningen att de områden som dialog med medborgarna kan föras är begränsade
med hänvisning till att Miljöförvaltningen i huvudsak arbetar med myndighetsutövning.
Nämnden redogör inte inom ramen för årsredovisningen vilka åtgärder som vidtagits under
året i syfte att nå målet, men redogör för planerade åtgärder nästkommande år
•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts. Nämnden analyserar inte utfallet inom ramen för
årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att även om nämnden inte uppnår målvärdet så
har utfallet för indikatorn förbättrats jämfört med föregående år

•

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare
Nämnden anger i årsredovisningen att förvaltningen endast i undantagsfall använder sig av
timanställningar. Stadsrevisionen noterar att nämnden ligger mycket nära att nå indikatorns
målvärde
Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Målvärdet för indikatorn har förbättrats jämfört med föregående år. Nämnden uppger att
förvaltningen arbetat aktivt under året för en god arbetsmiljö b.la. med hälsofrämjande
insatser. Stadsrevisionen noterar att nämnden ligger mycket nära att nå indikatorns målvärde

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden vilket är inte är i linje med Stadens
styr- och ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
inga uppdrag genomförda.
2

1

0

0

–

av 3 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:
•

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet
när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och
företag
Inget arbete inom Fairtrade City har bedrivits under året. Orsaken till att uppdraget inte
genomförts uppges vara resursbrist samt att arbetet inom Fairtrade City ska flyttas till
annan förvaltning

•

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och mål/indikatornivå
för andel ekologisk/närproducerat tillämpas
Förvaltningen uppges ha god medvetenhet och har detta kriterium under beaktande vid val
av konferensanläggningar etc. och efterfrågar alltid miljömärkta alternativ inom kommunen.
Vid externa genomföranden har ibland kostnadsaspekten och avståndet viktats högre

•

Miljö- och konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö
utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning
Miljönämnden och Borås Energi och Miljö uppges arbeta med att förbättra förutsättningarna
för textilåtervinning, men har inte utrett något nytt system under året. Orsaker till varför
uppdraget inte genomförts anges inte i årsredovisningen

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
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Miljömål

Borås Stads miljömål 2013-2016 förlängdes till att gälla även under 2017. Reviderade miljömål
var på remiss mellan 2017-02-22 och 2017-04-27 och 34 instanser skickade in ett svar på
remissen till Miljö- och konsumentnämnden. Svaren har sammanställts och miljömålen har i
vissa avseenden reviderats utifrån de inkomna synpunkterna. Miljö- och konsumentnämnden
har upprättat dokumentet Borås Stads miljömål i samma process som dokumentet Borås
Stads miljöpolicy. De nya miljömålen förväntas bli antagna av Kommunfullmäktige tidigt
under 2018. En uppföljning av miljömålen 2013-2017 har skett genom Miljörapport 2017
i samband med årsredovisning och inkluderar hela kommunkoncernens miljömålsarbete.
Uppföljningen gör följande etappmålsbedömning av Borås Stads Miljömål för perioden:
13

6

Orangeriet

20

0

–

av 39 miljömål

Miljö- och konsumentnämnden har haft driftansvar för Orangeriet fram till 1 juni 2017.
Kommunfullmäktige gav den 26 januari 2017 Kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hur
verksamheten kan utvecklas och bedrivas i Orangeriet. Förslaget skulle redovisas till Kommunstyrelsen
senast den 31 mars 2017. Vidare beslutade Kommunfullmäktige att Kulturnämnden fick i uppdrag
att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017. I dagsläget bedrivs det ingen kommunal verksamhet
i Orangeriet. Istället har Lokalförsörjningsnämnden tillfälligt hyrt ut Orangeriet till en restauratör.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med samhällsplanering och bostadsbyggande
är ändamålsenlig. Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i
revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Miljöförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror på pensionsavgångar
inom yrkesgrupperna Handläggare, Ledning och Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Högst
personalomsättning har förvaltningen haft inom yrkesgruppen Miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Miljöförvaltningen har haft hög personalomsättning under en längre tid. Särskilt stor har omsättningen
varit inom verksamhetsområdet miljötillsyn.
De senaste årens personalomsättning har inneburit ett betydande kvalitets- och effektivitetstapp på
förvaltningen. Personalomsättningen medför konsekvenser genom att förvaltningen inte klarar av att
utföra sina olika tillsynsuppdrag fullt ut. Förvaltningen arbetar med att förbättra sina verksamhets- och
rekryteringsprocesser i syfte att minimera problemen. Det är dock svårt när personalomsättningen
fortsatt är hög och konkurrensen från andra arbetsgivare blir allt hårdare. Flera av förvaltningens
yrkesgrupper är mycket attraktiva på den privata arbetsmarknaden, bl.a. som en följd av den pågående
högkonjunkturen inom byggbranschen.
Bemanningen på förvaltningen är underdimensionerad för att klara av arbetsuppgifterna i vissa
delar vilket b.la. lett till en pressad arbetssituation för medarbetarna som ska utföra arbetet. Vidare
framkommer i granskningen att förvaltningen har en generellt svår personalsituation till följd av en
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underdimensionerad budget i förhållande till personalkostnad och uppdrag. Förvaltningen har inte
budgetmedel för all personal 2018. Förhållandena innebär att förvaltningen inte kommer kunna
fullgöra alla sina verksamhetsuppdrag under befintliga förutsättningar under 2018. Under en längre
tid har förvaltningen haft svårt att få överblick över personalsituationen på förvaltningen. Detta
b.la. då man helt saknar egna HR-resurser.
Personalekonomiska beräkningar som avser Miljö- och konsumentnämnden 2017 visar att en
personalomsatt medarbetare kostat i genomsnitt omkring 480.000 kr. Totalt motsvarar nämndens
personalekonomiska kostnader för personalomsättning 8,3% av nämndens totala intäkter för 2017.
Förvaltningens höga personalomsättning behöver bli föremål för ytterligare analys och åtgärder, men i
slutändan menar förvaltningen att man inte har budgetmedel eller erforderliga personalresurser, så som
ex. HR-stöd, som det ser ut nu för att göra några egna satsningar i syfte att minska personalomsättningen.
Resultatet av granskningen i övrigt och Stadsrevisionens bedömningar redovisas under sammanfattade
bedömningar samt i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 22 kontrollmoment, riskanalysen 25 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 20 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-08-14 med Miljö- och konsumentnämndens presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för någon av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Statsrevisionen noterar dock att nämnden ligger mycket nära att uppnå två av fyra
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Inget av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden har genomförts. Stadsrevisionen
bedömer att nämnden i sin årsredovisning i huvudsak anger förklaringar till varför uppdragen inte
har genomförts.
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Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Granskningen visar att personalomsättningen b.la. inom Miljö- och konsumentnämnden är för
hög med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, ökade arbetsmiljöproblem och höga
personalekonomiska kostnader som följd. Ytterligare åtgärder från nämnden bedöms som nödvändiga
om Kommunfullmäktiges målsättning om konkurrenskraftiga anställningsvillkor som säkerställer
personalförsörjningen ska kunna nås.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 525 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen men noterar att
nämnden inte, i enlighet med Kommunfullmäktiges budget, har upprättat en åtgärdsplan för att
komma till rätta med underskottet.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar
för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen/genomförandet
när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag är bristfällig. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
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andra revisorsgruppens granskning

Kulturnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 1 843 tkr jämfört med budget, i vilket ett ianspråktagande av
överskott från föregående år på 700 tkr finns medräknat. Stadsrevisionen noterar att bufferten som
är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget är för lågt satt, och att ingen åtgärdsplan
har upprättats.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 2 100 tkr
för biblioteken i Borås, underskottet härrör till att nämnden beslutat sig för att ha samma
nivå av biblioteksverksamhet 2017 som 2016
Museerna visar en negativ budgetavvikelse på 778 tkr, som bl.a. beror på ökade lönekostnader
i samband med omorganisationen och ej beviljade sökta medel
Teaterverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 661 tkr. Avvikelsen beror främst
på lägre personalkostnader p.g.a. vakanser
Skolbiblioteken visar en positiv budgetavvikelse på 1098 tkr som beror på sent besked om
Grundskolenämndens finansiering av verksamheten

•
•
•

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt som nämnden räknar
med blir reglerade i bokslutet:
• Kostnader för bibehållen nivå av biblioteksverksamhet på 2016 års nivå, 2 100 tkr
• Projektledarkostnader i samband med verksamhetsplaner för Orangeriet, 330 tkr
• Kompensation för driftskostnaden av Skulpturbiennalen, 102 tkr
Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2017 uppgår till 1 322 tkr

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för 3 av de 4 indikatorerna som Kommunfullmäktige har
fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Mätetalet har försämrats. Nämnden uppger att flera insatser har vidtagits och är under
uppstart för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron
• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Förvaltningen har sedan omorganisationen fördubblat antal medarbetare. Detta har
medfört att andelen timavlönade ökat. Andelen timavlönade har även ökat procentuellt,
vilket uppges bero på att de nya verksamheterna jämfört med de gamla är mer beroende
av intermittent anställda. För att minska andelen timavlönade vill nämnden att fler ska
arbeta över enhets- och eventuellt verksamhetsgränser
• Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Indikatorn har jämfört med värdet år 2016 försämrats kraftigt. Under hösten 2017
uppges hälsoinspiratörerna arbetat med att implementera och utveckla sitt uppdrag.
Utbildning inom området planeras till våren 2018
Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått tre uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
samtliga uppdrag genomförda.
0
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–

av 3 uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Regionalt kulturstöd

Kulturnämnden har årligt regionalt kulturstöd för Stadsteatern, Textilmuseet och Konstmuseet.
Kulturnämnden får bidrag för långsiktiga uppdrag om totalt cirka 14,8 Mkr för 2017, av dessa
bidrag är cirka 1 Mkr medel som Kulturnämnden får utifrån beviljade projektansökningar etc. I de
långsiktiga uppdragen till Kulturnämnden har Västra Götalandsregionens Kulturnämnd satt upp mål
som Kulturnämnden ska sträva efter att uppnå, och redovisa resultatet av. Resultaten redovisas till
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. Sett till verksamhetens budgeterade kostnader, finansierar
det regionala kulturstödet ca 20 % av de budgeterade kostnaderna för de tre verksamheterna avseende
2017.
Öppen vägg

Kulturnämnden har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden haft i uppdrag att under året
finna former för och införa en öppen vägg, som ska ge alla möjlighet att uttrycka sig konstnärligt
offentligt. Väggen är iordningställd på Magasinsgatan 8 och invigdes i September 2017.

Foto Anna Hult

Kulturskolans lokaler

Kulturnämnden och Lokalförsörjningsnämnden fick 2015 i uppdrag att tillsammans intensifiera arbetet
med att finna mer ändamålsenliga lokaler för Kulturskolan. I början av året beslutade Kulturnämnden
att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nya lokaler för Kulturskola på Simonsland.
De nya lokalerna bedöms av Kulturförvaltningen vara mer ändamålsenliga. Hyreskostnaden per
kvadratmeter sänks för Kulturskolan, men då den totala ytan utökas med drygt 1 800 m2 innebär det
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en höjning av årshyran med cirka 3,5 Mkr på årsbasis jämfört med Kulturskolans nuvarande lokaler.
Dessutom tillkommer cirka 7 Mkr i inventariekostnad för de nya lokalerna. Kommunfullmäktige
har avsatt resurser för merkostnaderna.
Bibliotekens personalbudget i samband med organisationsförändringen

I samband med avvecklingen av Stadsdelsnämnderna övergick ansvaret för all biblioteksverksamhet
till Kulturnämnden. Vid övergången lyfte nämnden farhågor om att budgeten inte skulle räcka
då nämnden menade att kommunbidraget inte täckte hela biblioteksverksamhetens kostnader.
Biblioteksverksamheten har haft en negativ budgetavvikelse på cirka 2,1 Mkr för året som nämnden
begärt bokslutsjustering för. För 2018 äskade nämnden motsvarande summa. Kommunfullmäktige
höjde kommunbidraget med 0,5 Mkr vilket kommer innebära besparingskrav på verksamheten 2018.
Orangeriet

Kommunfullmäktige gav den 26 januari 2017 Kulturnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till hur
verksamheten kan utvecklas och bedrivas i Orangeriet. Förslaget skulle redovisas till Kommunstyrelsen
senast den 31 mars 2017. Vidare beslutade Kommunfullmäktige att Kulturnämnden får i uppdrag att
ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017. Kulturnämnden har översänt förslag till verksamhet till
Kommunstyrelsen. Därefter har inte Kulturnämnden fått någon återkoppling i ärendet. I dagsläget
bedrivs det ingen kommunal verksamhet i Orangeriet. Istället har Lokalförsörjningsnämnden
tillfälligt hyrt ut Orangeriet till en restauratör.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads satsningar på kultur- och fritidsaktivitet för barn och
unga lever upp till intentionerna i berörda styrdokument, samt om berörda nämnder lever upp
till Borås Stads bidragsbestämmelser ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Fritids- och
folkhälsonämnden.
Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 11 kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 2018-02-27. Uppföljningen av den interna kontrollen
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att kontrollmoment i vissa
fall är kontrollerade av den tjänsteman som ansvarar för processen. Nämndens presidium har gjort
en egen riskanalys, och nämnden har godkänt riskanalysen. Nämnden har reviderat regler och
anvisningar för intern kontroll 2017-09-28.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-16 med Kulturnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Kulturnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra indikatorer. Nämnden har under
året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Utvecklingsområden
bedöms finnas gällande måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga uppdrag
har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 1 843 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas men noterar att nämnden inte i
enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta
med underskottet. Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Stadsrevisionen noterar att kontrollmoment i vissa fall är kontrollerade av den tjänsteman som
ansvarar för processen. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert,
samt att användningen av bufferten sker i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges
budget. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 22 857 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott på 19 748 tkr,
avseende gymnasieskolan som beror på icke budgeterade statsbidrag
Central administration avviker positivt från budget med 2 061 tkr, främst beroende på
lägre kostnader för personal		

•

Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2017 uppgår till 2 974 tkr

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
De indikatorer för vilka målvärdena inte har nåtts är:
• Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %
Nämnden framhåller att det fattas några tiondelar för att uppnå målvärdet. Varje skola
och skolenhet följer upp sitt resultat så att åtgärder kan vidtas
•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Indikatorn är förbättrad jämfört med 2016. Förvaltningens uppges fortsätta arbeta för
att nå en högre måluppfyllelse
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•

Hälsa – friska medarbetare under ett år i %
Utfallet är något lägre jämfört med 2016. Åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse
redovisas i nämndens årsredovisning

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
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av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, samtliga
uppdrag är genomförda.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Modersmålsundervisning

CFL (Centrum för flerspråkigt lärande) som ligger under Grundskolenämndens ansvarsområde,
ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Verksamheten har 413
gymnasieelever som har modersmålsundervisning, och cirka 20 gymnasieelever som har studiehandledning.
Respektive skolas rektor avgör om eleven har rätt att söka modersmålsundervisning, och modersmålsläraren
avgör om eleven har de grundläggande kunskaperna i språket. Modersmålsundervisningen sker i
31 språk varav de flesta studerar arabiska, somaliska och dari. CFL:s bedömning är att de i regel
hittar lämpliga lärare, men att det kan vara svårt i enstaka språk där lärarna p.g.a. elevunderlaget
får en låg tjänstgöringsgrad.
Övergång mellan grundskola och gymnasium

När en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det kan
påverka alla elever, men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Att övergången fungerar är
en betydelsefull faktor för en god skolgång. De tre skolförvaltningarna har under året tagit fram en
gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Till planen finns bilagor med
årshjul, och blankett överlämning vid övergång för barn och elever i behov av extra anpassningar
och särskilt stöd. Planen tar hänsyn till sekretess mellan förvaltningsgränserna.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
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Planen för intern kontroll omfattar 19 kontrollmoment, riskanalysen 27 identifierade risker. 14
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 20 februari 2018, fem kontrollmoment är
avrapporterade i efterhand. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser
och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden har antagit regler och anvisningar
för intern kontroll 2016-10-25.
·

Presidiemöte

Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-09 med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och
förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av sju
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Samtliga uppdrag har genomförts.
Nämnden redovisar ett överskott på 22 857 tkr jämfört med budget.
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Sociala omsorgsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 6 043 tkr jämfört med budget efter ianspråktagande av
5 000 tkr av ackumulerat resultat. Stadsrevisionen noterar att bufferten är upprättad i enlighet
med Kommunfullmäktiges instruktioner och att nämnden under året upprättat åtgärdsplaner vid
ianspråktagande av bufferten.
Nämnden kommer att begära kompensation av Kommunstyrelsen för kostnader motsvarande
4 718 tkr för vårdformen tvång i öppenvård, 1 841 tkr för ett speciellt barnärende och 110 tkr för
kostnader avseende sociala investeringar.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

•

•

Verksamhetsområdet central administration avviker med ett underskott om 2 427 tkr.
Avvikelsen beror i huvudsak på budgetering och redovisning av lokalhyror, där en större
del av kostnaden för hyran redovisats på verksamhetsområdet än vad som var budgeterat
Verksamhetsområdet vård och omsorg i ordinärt boende avviker med ett underskott
om 2 785 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på prisökning av hemtjänst och hemsjukvård
som nämnden köper av Vård- och äldrenämnden. Priset har from 2017-01-01 ökat
från 365 kr/timme till 540 kr/timme. Nämnden har även haft väsentligt ökade
kostnader för ett par individärenden p.g.a. omfattande behov av omvårdnad och
tillsyn. Boendestödet inom verksamhetsområdet har haft höga kostnader jämfört med
budget och verksamhetsåret slutade med ett underskott om c:a 3 600 tkr. Den utförda
brukartiden har under hösten varit lägre än förväntat vilket inneburit att verksamheten
haft minskade intäkter i förhållande till budget. Handlingsplan för en ekonomi i balans
har tagits fram och anpassningar i verksamheten har genomförts under 2017
Verksamhetsområdet vård och omsorg i särskilt boende avviker med ett underskott
om 12 079 tkr, varav 4 718 tkr avser vårdformen tvång i öppenvård. Avvikelsen beror
på svårigheter att genomföra insatser på hemmaplan som leder till externa placeringar.
Socialpsykiatrins gruppbostäder redovisar i förhållande till budget ett underskott för
2017 med 3 400 tkr, främst utifrån personal- och vikariekostnader. Användandet
av arbetstidsmodell och Time Care ska stödja heltidstjänster, borttagande av delade
turer och korta och långa arbetspass. Det har inte gett avsedd effekt utan i stället har
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följsamhet till kollektivavtalet varit kostnadsdrivande under året. Handlingsplan
för en ekonomi i balans har tagits fram och anpassningar i verksamheten har
genomförts under 2017
Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedanstående.

Foto: Anna Sigge
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av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts men förbättrats jämfört med föregående år.
Inom nämnden finns boendeenheter där hyresgästerna betalar för inköp av livsmedel.
I dessa fall kan man inte fullt ut tillämpa inköp av ekologiska livsmedel på grund av
merkostnaden för den enskilde. Arbete har bedrivits under året med information,
systematiskt kostarbete och en handlingsplan som tagits fram för att nå målet
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts men förbättrats jämfört med föregående år. Under
året har nämnden genomfört olika aktiviteter inom hälsa- och friskvård. Aktiviteterna
har b.la bestått av en utbildning för chefer om hälsofrämjande ledarskap och olika
hälso- och friskvårdsaktiviteter. En handlingsplan för god arbetsmiljö med fokus på
friskfaktorer utarbetades under 2017
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts men har förbättrats jämfört med föregående
år. Arbetet med att minska verksamheternas beroende av timavlönade medarbetare
har bedrivits under året. För ändamålet används Time Care, ett bemannings- och
schemasystem som ska underlätta och effektivisera schemaläggningen för personal
inom förvaltningen. All rekrytering av timavlönad personal till nämnden sköts via
Bemanningsenheten
Hälsa - friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts och frisknärvaron har minskat jämfört med
föregående år. Under året har nämnden arbetat med proaktiva hälsofrämjande åtgärder
och b.la upprättat en handlingsplan för god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro

•

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden
har genomfört båda uppdragen under året.
0

0

2

0

Nämndens uppdrag

–

av 2 uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är genomfört under året.
0

0

1

0

–

av 1 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV

För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen
om offentlig upphandling) kvarstår huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar
genomföraransvar för olika delar av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet
kvarstår alltid hos huvudmannen. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för hälsooch sjukvården inom LOU.
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Under året har mycket fokus varit på externa utförare av LSS boenden där ett flertal problem har
identifierats. Avvikelser redovisas inom ramen för nämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse
2017. Bland annat har ett flertal avvikelser kring ej utförda beställda hälso- och sjukvårdsinsatser
identifierats. Samverkansmöten och tillsyn i verksamheten visade även brister i kommunikation mellan
privat utförare och den legitimerade personalen. Samverkan med ledningen och verksamhetschef
för extern utförare ledde till en förbättring inom hälso- och sjukvårdsområdet. Brister finns i hälsooch sjukvårdsdokumentation för de privata utförarna då de under 2017 inte varit inne i samma
verksamhetssystem som Borås Stad. Dokumentation sker på papper eller i det egna systemet vilket
ger att legitimerad personal har svårt att få tillgång till dokumentationen som rör patienten. Även
avvikelser skrivs i den externa utförarens egna system vilket ger en svårighet att följa hur arbetet
kring uppföljning och förbättring har skett.
Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL har varit fortsatt stor.
Vid årets slut fanns 16 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och två enligt SoL.
Personer som omfattas av LSS ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service
för vuxna. 320 brukare har verkställda beslut om boende med särskild service för vuxna antingen
inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion (223 hyresgäster) eller på de 14 enheter som
drivs genom entreprenad (92 hyresgäster) och kooperativ (5 hyresgäster). Planerad nybyggnation
2017 av två gruppbostäder har flyttats fram med ny planerad inflyttning mars och maj 2019. En
ombyggnation av gruppbostad i Dalsjöfors har också varit planerad men har stannat upp. Nytillskottet
av lägenheterna ska möta en stor del av det behov och korta den kö till bostäder som finns utifrån
fattade beslut om bostad.
Behovet av nya lägenheter kan också kopplas till behovet av omställning av enheter och behovet av
att lämna de enheter som inte har fullvärdiga lägenheter och där bedömning görs att det inte går
bygga om till bostäder enligt Boverkets regelverk. Inga nya personer kan erbjudas dessa lägenheter
när de blir lediga.
Nämnden även har behov av att utveckla nya former av enheter. Till skillnad mot tidigare generationer
med funktionsnedsättningar växer unga idag upp i ett samhälle präglat av delaktighet, integration och
välfärdsteknik. Personer med psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är en ökande kategori brukare. Det har samtidigt blivit svårare att erbjuda lägenheter till de personer
som idag står i kö då brukare blir äldre och äldre och de befintliga lägenheterna inte blir lediga i
samma takt som tidigare.
Personer placerade i kö till bostad med särskild service erbjuds plats när lägenheter finns lediga.
Förvaltningen har from årsskiftet startat upp en boplaceringsgrupp bestående av boendesamordnare
och enhetschefer. Förvaltningen har även tagit fram en process för hantering av boendeplatser.
Bostadssituationen är kommande år en fortsatt stor utmaning för Funktionshinderverksamheten.
Gränsdragning och samverkan LSS och SoL

Det är inte ovanligt att brukare inom Sociala omsorgsnämnden har behov av insatser både via LSS och
SoL. I de flesta fall rör det sig om brukare som tillhör personkretsen för LSS som behöver komplement
via ex. boendestöd via SoL. Intern samverkan mellan SoL och LSS fungerar väl i förvaltningens
mening. En av anledningarna är att förvaltningen eftersträvar en sammanhållen handläggning
utifrån ett brukarfokus. Samverkan med andra förvaltningar som sköter biståndsbedömning enligt
SoL omkring de brukare som har insatser via LSS är vanliga. I första hand handlar det om Vård- och
äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Förvaltningen menar
att samverkan med andra förvaltningar överlag fungerar väl och det har bedrivits mycket arbete
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omkring samverkan i dessa delar inom det sociala klustret. Det finns rutiner under framtagande som
reglerar samverkan. De är ännu inte antagna då organisationsförändringen har förskjutit arbetet,
men rutinen används ändå i praktiken i avvaktan på antagande och vissa kompletteringar. Det
område där förvaltningen menar att samverkan mellan SoL och LSS fungerar sämre är i bostadsoch hemlöshetsfrågor.
Under 2018 ser Sociala omsorgsförvaltningen risker inom området genom att Vård- och äldrenämnden
ska ta över handläggningen av målgruppen övriga under 65 år. I syfte att hantera riskerna har
förvaltningarna genomfört en gemensam riskanalys inför förändringen som kommer mynna ut i
en särskild handlingsplan.
Nämnden har märkt av Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS och i vilken omfattning
personer har rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Det handlar om flera olika
hjälpbehov som inte faller under assistansersättning från Försäkringskassan längre, vilket gjort att
kommunen fått fler timmar att stå för. Personer med insatsen personlig assistans enligt LSS har
ökat under 2017, från 8 271 timmar i jan till 13 719 timmar i dec. Övervältringen till nämnden
sker dels genom att antalet ärenden inom personlig assistans ökar och fortsätter öka men också
genom att beslut om bostad med särskild service till de som fått assistansersättningen indragen ökar
och fler ansökningar kan bli aktuella. Försäkringskassans förändrade tolkning av lagen medför i
förvaltningens mening b.la. risker för att allt fler personer som tidigare fick sina behov tillgodosedda
via LSS inte längre kommer få det.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 27 kontrollmoment, riskanalysen 38 identifierade risker. Flera
risker med hög riskbedömning har inte tagits med till intern kontrollplanen. Sju av 27 kontrollmoment
är inte avrapporterade till nämnden. 20 kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 26
februari 2018. Uppföljningen av den interna kontrollen saknar avseende fem av 20 kontrollmoment
analyser och åtgärder och i ytterligare fem fall saknas tillräckliga beskrivningar av kontrollmetod
och utfall av kontrollen som underlag för åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Sociala
omsorgsnämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-28 med Sociala omsorgsnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
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interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför
indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara
ett förbättringsområde för nämnden. Nämnden har under året genomfört sina två uppdrag från
Kommunfullmäktige.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden i enlighet
med Borås Stads styr- och ledningssystem.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 6 043 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen och att nämnden
under året upprättat åtgärdsplaner i syfte att komma till rätta med underskottet.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller i fem fall inga analyser eller åtgärder. Sju
av kontrollmomenten från planen för intern kontroll är inte avrapporterade till Nämnden. Avseende
ytterligare fem kontrollmoment saknas tillräckliga beskrivningar av kontrollmetod och utfall av
kontrollen som underlag för åtgärder. Sammantaget konstateras avvikelser i uppföljningen av den
interna kontrollen som omfattar 17 av 27 kontrollmoment. I riskanalysen har det identifierats och
värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Flera risker med
hög riskbedömning har inte tagits med till intern kontrollplanen. Nämnden har antagit egna regler
och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med
hänvisning till avvikelser avseende sammantaget 17 av 27 kontrollmoment i uppföljningen av den
interna kontrollen.
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Överförmyndarnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 721 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buffert
är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Bufferten har använts till att balansera
underskottet. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan i samband med anspråkstagande av
bufferten.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige
för 2017.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt
nedanstående.
2

1

1

0

–
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De indikatorer vars målvärden inte uppnåtts är:
•

Granskning av årsräkningar, 80 procent av inkomna i tid ska vara granskade före sista juni.
Nämnden uppnådde inte målvärdet om 80 %. Utfallet för 2017 var 63 %. Vid ingången
av år 2017 medföljde en balans från föregående år. Vid samma tid var flera av de erfarna
medarbetarna sjukskrivna. Arbetsstyrkan bestod därför främst av nyanställd oerfaren
personal. Med stor ökande arbetsbelastning blev målet inte möjligt att uppfylla. Till detta
kom den omständigheten att inlämnade årsräkningar håller allt sämre kvalitet, vilket gör
granskningsuppgiften mer tidskrävande. Utfallet har förbättrats jämfört med föregående
år. En person visstidsanställdes under våren 2017 enbart för granskningsuppgiften.
Överförmyndarnämnden har inför granskningen år 2018 förbättrat instruktionerna till
ställföreträdarna. Arbete med att försöka förenkla redovisningen pågår
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•

Foto Maria Karlsson

•

Förordnande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 14 dagar
Nämnden uppnår inte målvärdet om 100 %. Utfallet för 2017 var 87,5 %. Under år
2017 har 16 nya ärenden inkommit där Överförmyndarnämnden varit ansvarig för
förordnande av god man. Det är i endast två ärenden som målet inte uppnåtts. I det
ena fallet var orsaken helt att hänföra till långsam postgång. Det andra fallet rörde
ett ärende där barnet medvetet höll sig oanträffbar. Utfallet har förbättrats relativt
sett och inga särskilda åtgärder planeras. Det finns i dag ingen brist på personer
som är villiga att åta sig uppdrag som gode män för ensamkommande barn. Den
uteblivna måluppfyllnaden är helt att hänföra till omständigheter nämnden inte
har kunnat råda över
Handläggningen av behov av ställföreträdare enl. 11:4 och 11:7 FB ska vara
klar inom fyra månader
Nämnden uppnår inte målvärdet om 100 %. Utfallet för 2017 var 80 %. Ärenden
som rör vanliga godman- och förvaltarskap ökar för varje år. Under 2017 inkom
från försörjningsenheten ett stort antal anmälningar om behov av ställföreträdare för
enskilda som enligt beslut av försörjningsenheten blivit av med insatsen förmedling av
egna medel. Ärendemängden blev svår att hantera med hänsyn till arbetssituationen
på Överförmyndarenheten. En fortsatt trend är att ärendena blir allt mer komplexa
med större andel psykiskt sjuka, vilket leder till svårigheter att hitta ställföreträdare
som vill ta sig an uppdragen. Utfallet är sämre än tidigare år, vilket främst är
att hänföra till ovan nämnda omständigheter. Arbete har påbörjats för att stärka
tillgången på personer som är villiga att åta sig uppdrag. Det kommer att ge bättre
möjligheter att uppnå målvärdet. De nya reglerna kring så kallad anhörigbehörighet
kan, om trenden fortsätter, tänkas ge färre nya ärenden
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Kommunfullmäktiges uppdrag

Överförmyndarnämnden har inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige för 2017.
Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden har inte antagit några uppdrag till förvaltningen under 2017.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Handläggningstider

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka i alla ärendetyper, förutom ensamkommande barn.
Beträffande de traditionella godman- och förvaltarskapen har nämnden under året också mottagit ett
kraftigt ökat antal anmälningar om behov av ställföreträdare från andra enheter och förvaltningar.
Även om nämnden inför 2017 beviljats medel för att permanent anställa ytterligare en handläggare
har arbetsbelastningen varit mycket hög. Flera erfarna medarbetare har varit sjukskrivna en längre
tid under 2017. Följden blev bland annat att målvärdena för handläggningstid och granskning av
årsräkningar inte uppnåddes.
Det är också tydligt att ärendena blir alltmer komplexa, och därmed mer tidskrävande, med ökad
andel svårt psykiskt sjuka och personer med missbruksproblem. En ökning av antalet ärenden medför
även att behovet av personer som är villiga att åta sig uppdrag ökar. Nämnden har under året hållit
flera utbildningar för intresserade personer.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 6 kontrollmoment, riskanalysen 6 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 21 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys för
år 2017. Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017-02-21.
Stadsrevisionen noterar att Överförmyndarförvaltningen inte haft uppe några personalärenden som
delegationsärenden till nämnden under 2017.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-12-12 med Överförmyndarnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
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interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för 3 av 4 av nämndens indikatorer.
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för nämndens indikatorer och
målvärden. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför
indikatorerna inte har uppnåtts. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande måluppfyllelse av
nämndens egna indikatorer.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 721 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen, men noterar att
nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan för att
komma till rätta med underskottet.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognostiserat
underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen
bedöms som tillräcklig.
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Arbetslivsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 10 160 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Verksamhetsområdet försörjningsstöd avviker med ett överskott om 8 227 tkr. Avvikelsen
beror i huvudsak på minskade kostnader för försörjningsstöd under året. Inom arbetet med
försörjningsstöd läggs det ner mycket arbete på att det ska vara så lågt försörjningsstöd som
möjligt, bland annat genom metoden växla bidrag mot lön. Utbetalningen av försörjningsstöd
visar en sjunkande trend sett till de senaste sju åren. Nämnden förklarar trenden med b.la.
framgångsrika arbetsmetoder och konjunktursförutsättningar på arbetsmarknaden
Verksamhetsområdet arbetsmarknadsinsatser avviker med ett underskott om 6 005 tkr.
Avvikelsen beror främst på att nämnden finansierat fler arbetsmarknadsinsatser genom
överskottet inom verksamhetsområdet försörjningsstöd
Verksamhetsområdet central administration avviker med ett överskott om 2 030 tkr.
Avvikelsen beror främst på ej tillsatta tjänster under året
Verksamhetsområdet Övrigt som främst består av verksamheten personligt ombud, avviker
med ett underskott om 665 tkr. Avvikelsen beror främst på förbättringar av de personliga
ombudens lokaler

•

•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
1

1

5

0

–

av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %.
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa
arbetsmarknaden, växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar för att minska
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andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. Stadsrevisionen noterar
att nämnden är mycket nära (0,2 procentenheter) att uppnå målvärdet för indikatorn
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målvärdet för 2017 har inte uppnåtts men utfallet har förbättrats jämfört med
föregående år. Förklaringen till förbättringen är enligt nämnden att ansvaret för
verksamhet inom daglig verksamhet LSS/socialpsykiatri flyttats till annan nämnd
samt att nämnden under 2017 inte drivit några evakueringsboenden. Den verksamhet
inom nämnden som använder timavlönad personal är Boråsregionens etableringscenter
(BREC). Verksamheten har ett stort behov av samhällsinformatörer. Verksamheten har
under året börjat anställa samhällsinformatörer per månad istället för timmar vilket lett
till att antalet timvikarier minskat

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt
nedanstående.
0

0

1

0

–

av 1 nämndindikator

Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden
har genomfört ett av de två uppdragen under året.
1

0

1

0

–

av 2 Kommunfullmäktiges uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:
• Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna
inventera arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning
Nämnden anger inga förklaringar i årsredovisningen till varför uppdraget inte genomförts
under året. Nämnden redogör inte heller för vilka åtgärder som vidtagits i syfte att genomföra
Kommunfullmäktiges uppdrag inom ramen för årsredovisningen

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Bostadsförsörjning för nyanlända

Bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016. Den säger att kommunerna är skyldiga att ta emot anvisade
personer som har fått uppehållstillstånd och är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.
Antalet styrs av de läns- och kommuntal som beslutas av regeringen respektive länsstyrelserna
och som anges i bosättningslagens förordningar. 1 januari 2017 tog Migrationsverket över hela
uppdraget att anvisa nyanlända till landets kommuner. Uppdraget låg tidigare hos Arbetsförmedlingen.
Besluten enligt den nya lagstiftningen dröjde under 2016 till senare del av året. Det innebar enligt
Arbetslivsnämnden att anskaffandet av lägenheter till 2016 års kvot av nyanlända inte var klar innan
sommaren 2017. Verkställigheten av 2017 års kvot fördröjdes då i sin tur kraftig vilket innebar
att Arbetslivsnämnden var tvungen att använda akutboenden på Saltemads camping under slutet
av året. Totalt var det 12 familjer som bodde där och dom sista flyttade från campingen i mitten
av mars 2018. Nämnden har under året arbetat intensivt med att anskaffa lägenheter b.la. via en
nyinrättad tjänst som bostadskoordinator med uppdrag att intensifiera bostadsanskaffningen till
målgruppen. Situationen har även förbättrats genom att Migrationsverket har släppt lägenheter till
kommunen som tidigare använts som anläggningsbostäder. Sammantaget är nämndens uppfattning
att förutsättningarna för att klara anvisningstalen för kommande år är goda.
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BREC – Redovisning av resultat

Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden BREC värdkommun för Boråsregionens etableringscenter
(BREC). Verksamheten administrerar alla nyanlända flyktingar för Borås Stad och Marks kommun.
Mottagandet innefattar samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Verksamheten som bestått
av administration, samhällsorientering och tolkservice. Överskottet för år 2017 för verksamheten
blev 2 197 tkr. Överskottet har betalats tillbaks till de berörda kommunerna. 1 753 tkr till Borås
Stad, 444 tkr till Marks kommun. Främsta anledningen till överskottet är att det har kommit fler
nyanlända till de berörda kommunerna än vad prognosen var när budgeten gjordes.
Under år 2017 har Arbetslivsnämnden överfört 4 184 tkr till Förskoleförvaltningen, 10 912 tkr
till Grundskoleförvaltningen, 3 084 tkr till Gymnasie- och utbildningsförvaltningen avseende
gymnasieskola och 28 018 tkr till Gymnasie- och utbildningsförvaltningen avseende SFI-utbildning.
Samtliga överföringar avser stadsbidrag för mottagna flyktingar i olika åldersgrupper.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighet har fördjupade granskningar genomförts. I det
nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.
Arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med Arbetsmarknadsinsatser. Arbetslivsnämnden
har en omfattande verksamhet som ytterst syftar till att få arbetslösa individer i egenförsörjning,
och därigenom minska andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd. Som egenförsörjning
räknas bl.a. arbetsmarknadsanställningar. Arbetslivsnämnden är framgångsrik i arbetet och når
Kommunfullmäktiges uppsatta mål. Arbetslivsnämnden har dock inga målsättningar som styr
mot den ordinarie arbetsmarknaden och följer inte heller systematiskt upp i vilken omfattning
arbetsmarknadsanställningarna leder till anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden.
Arbetslivsnämnden vet inte i vilken omfattning individerna återgår till försörjningsstöd efter att
deras arbetsmarknadsanställning, och eventuella A-kasseperiod tagit slut. Cirka 5,5 % av kommunens
anställda har en arbetsmarknadsanställning, och ca 3 % av kommuninvånarna i arbetsför ålder har
under 2017 haft en arbetsmarknadsinsats i någon form i kommunens regi.
Arbetslivsnämnden framhåller de fördelar som finns med att få personer med försörjningsstöd in i
arbetsmarknadsåtgärder. Arbetslivsnämnden har en utpräglat hård biståndsbedömning och omfattande
krav ställs på den enskilde för att beviljas försörjningsstöd. Antal hushåll med försörjningsstöd
minskar från en redan låg nivå, och kostnaden per invånare för försörjningsstöd minskar. Samtidigt
ökar Borås Stads kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och kostnaderna är höga i jämförelse med
urvalsgrupperna Större stad och övriga Sjuhärad. Arbetslivsnämnden gör inte någon riskanalys av
eventuella negativa effekter som den hårda biståndsbedömningen avseende försörjningsstöd har
för den en enskilde.
Trots att Arbetsmarknadsanställningarna de senaste åren har ökat mycket kraftigt har ingen analys
gjorts avseende vilka eventuella inlåsnings- och undanträngningseffekter arbetsmarknadsåtgärderna
får, eller hur de påverkar kvaliteten i stadens verksamheter.
Stadsrevisionens bedömningar redovisas under sammanfattade bedömningar.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 13 kontrollmoment och riskanalysen 16 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 19 februari 2018. Ett kontrollmoment ur planen
för intern kontroll har inte genomförts under året. Uppföljningen av den interna kontrollen saknar
avseende tre kontrollmoment kontrollresultat och avseende ett kontrollmoment beskrivs kontroller
som inte stämmer överens med redovisad kontrollmetod i planen för intern kontroll. Åtgärder för
att hantera identifierade risker är avseende samtliga kontrollmoment knapphändigt beskrivna.
Nämnden har gjort en egen riskanalys. Arbetslivsnämnden har antagit regler och anvisningar för
intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-12 med Arbetslivsnämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Arbetslivsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av sju av Kommunfullmäktiges
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges
indikatorer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till
varför indikatorerna inte har uppnåtts. Nämnden har under året genomfört 1 av 2 uppdrag från
Kommunfullmäktige. Nämnden anger i årsredovisningen inga orsaker eller förklaringar till varför
uppdraget inte genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit en egen indikator med målvärde i enlighet med
Borås Stads styr- och ledningssystem.
Stadsrevisionen har granskat arbetsmarknadsinsatser i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen är
att de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är ändamålsenliga. Risker finns för undanträngnings- och
inlåsningseffekter. Arbetslivsnämnden bör löpande följa vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter som
nämndens arbetsmarknadsinsatser leder till. Arbetslivsnämnden bör ytterligare öka ansträngningarna
för att få in deltagarna i anställningar på den ordinarie arbetsmarknaden. Stadsrevisionen gör
bedömningen att Arbetslivsnämnden löpande bör följa och utvärdera Återbruks verksamhet i syfte
att säkerställa att verksamheten är relevant och utvecklande för den enskilde.
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 10 160 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen saknar avseende tre kontrollmoment resultat av
genomförda kontroller och avseende ett kontrollmoment beskrivs kontroller som inte stämmer
överens med redovisad kontrollmetod i planen för intern kontroll. Ett kontrollmoment ur planen
för intern kontroll har inte genomförts under året. Åtgärder för att hantera identifierade risker är
avseende samtliga kontrollmoment knapphändigt beskrivna. Nämnden har gjort en egen riskanalys.
Arbetslivsnämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska
kontrollmoment. Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig
med hänvisning till sammantaget fyra avvikelser i uppföljningen av den interna kontrollen och att
ett av kontrollmomenten i planen för intern kontroll inte har genomförts under året. Beskrivning
av åtgärder med anledning av genomförda kontroller är ett utvecklingsområde för nämnden.
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Förskolenämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 1 492 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

På intäktssidan var inte statsbidraget för minskade barngrupper fullt ut budgeterat för
hösten 2017 då det inte fanns något beslut för läsåret 17/18 vid budgeteringstillfället.
Förskoleavgifterna blev högre än budgeterade
På kostnadssidan var det främst inköp av material och inventarier som avvek från budgeterad
nivå. Insatser gjordes i den pedagogiska inne-/utemiljöerna på ett flertal förskolor. Medel
ur bufferten har tagits i anspråk
Central administration har en positiv avvikelse för året på 765 tkr, vilket främst berott på
vakanser vid uppstart av den nya förvaltningen
Förskoleverksamheten hade en negativ budgetavvikelse på 198 tkr, efter att 5 800 tkr tillförts
verksamheten från bufferten. Detta tillskott har tillförts för insatser i pedagogisk miljö,
utbildningsinsatser (validering för att öka andelen utbildade barnskötare och förskollärare)
samt volymökningar
Öppen förskola hade en negativ budgetavvikelse för året på 726 tkr. Detta beror på att
öppettiderna utökats på samtliga öppna förskolor samt att förvaltningen startat en ambulerande
öppen förskoleverksamhet i form av en husbil, som anpassats enligt verksamhetens behov

•

•
•

•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de sju indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Antal genomförda medborgardialoger
Eftersom nämnden är nybildad har bara tre medborgardialoger hunnits med,
två stycken om utemiljöer – där den första riktades mot vuxna och den andra
mot barn. Den tredje dialogen genomfördes i Viared för att undersöka behov
av en eventuell förskola i anslutning till föräldrarnas arbetsplatser som också
kompletterades med en enkätundersökning
• Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat
placeringsdatum
Förvaltningen har under året försökt korta ner väntetiden gällande erbjudande
om en förskoleplats, bl.a. genom införande av självservice via webben. Nämnden
poängterar att det även varit viktigt att kunna säkerställa en god kvalitet gällande
mottagning och inskolning. Mätperioden är de första sex månaderna, och
vänteperioden har förbättrats under hösten, snittet för året hamnar under målet
på 16 dagar.
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %
Nämnden uttrycker att många vårdnadshavare känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, 95,8 %, en ökning jämfört med år 2016. Målvärdet är 100
%. En av åtgärderna som införts av förvaltningen är att ta fram en ”Plattform
för Värdegrund”, som ska vara ett stöd för förskolechefer och pedagoger i sitt
värdegrundsarbete

Foto: Anders Jagendal

•
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•

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Sjukfrånvaron uppgår till 8,6 %, jämfört med Borås Stads snitt på 7,3 %. Av den totala
sjukfrånvaron utgörs närmare hälften av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. I nämndens
förklaring saknas konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron på förvaltningen
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Förvaltningen behöver en viss andel timanställda för att ersätta personal vid
korttidsfrånvaro. Förvaltningen kommer att arbeta med att se över möjligheten med att
överanställa personal. Arbetet med att minska sjukfrånvaron nämns också som en viktig
del för att minska beroendet av timavlönad personal
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Under året var drygt 20 % av Förskoleförvaltningens medarbetare friska under ett
helt år, jämfört med dryga 30 % i Borås Stad. Förskoleförvaltningen uppger att arbeta
fortsatt systematiskt för att skapa hälsofrämjande arbetsmiljö i enlighet med Borås Stads
SAM-rutiner

•

•

Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått fem uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är ett uppdrag inte genomfört.
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Det uppdrag som inte är genomfört är:
• Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare
och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har
relevant utbildning
Nämnden uppger att förbättra fördelningen är ett långsiktigt arbete. Förvaltningen har
initierat valideringsinsatser för att öka andelen utbildade barnskötare och förskollärare.
Under året har åtta personer påbörjat validering till förskollärare, 20 medarbetare har
genomgått valideringsutbildning till barnskötare samt ytterligare 19 stycken studerar på
25 % med bibehållen lön.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Organisationsförändring – uppbyggnad av förvaltningsorganisation

Centrala facknämnder infördes från årsskiftet 2016/17. Målbilden till förändringarna i den politiska
organisationen syftade till:
•
•
•
•
•
•
•

förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren bor
förbättrad effektivitet
att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och har
befogenheter förknippade med detta ansvar
en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamhet och kvalitet som möter
invånarnas behov
att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare
att styrning, ledning och uppsikt underlättas
Fokus skulle ligga på strukturfrågor, samverkan, och likvärdighet.

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk
omsorg. I ansvaret ingår också de öppna förskolorna samt samordningsansvaret för familjecentralerna.
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En utvecklingsplan har arbetats fram som gäller för det kommande året utifrån mål, och ska
borga för en mer långsiktig och mer kvalitativ planering för kommande utvecklingsprocesser.
Förskoleförvaltningen arbetar för att närma sig målbilden ”Sveriges bästa förskola”.
Övergång mellan förskola och förskoleklass/grundskola

Borås Stads samlade förskoleförvaltning i de tre dåvarande stadsdelarna tog år 2015/16 fram en
kvalitetsrapport utifrån kommunens förskolor. I rapporten behandlas en rad olika områden med fokus
på matematikundervisning där bland annat övergången mellan förskola och förskoleklass togs upp.
I materialet framgick att större delen av förskolorna gjorde bedömningen att övergångarna inte
fungerade i tillräckligt bra utsträckning. Förskolenämnden fick därefter i uppgift av Kommunstyrelsen
att analysera resultatet. Vidare beslöts den 24 augusti 2017 att elevhälsan i grundskoleförvaltningen
tillsammans med förskoleförvaltningen tilldelats uppgiften att ta fram stöddokument och rutiner för
hur övergångar ska gå till. Stadsrevisionen granskade kvaliteten i Förskolan under 2016 och skrev
en liknande bedömning om att övergångarna inte fungerade tillräckligt bra.
När ett barn byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det kan
påverka alla barn men i synnerhet de som är i behov av särskilt stöd. Att övergången fungerar är en
betydelsefull faktor för en god skolgång. De tre skolförvaltningarna har under året tagit fram en
gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Till planen finns bilagor
med årshjul, blankett överlämning vid övergång för barn och elever i behov av extra anpassningar
och särskilt stöd, samt blankett överlämning mellan förskola och förskoleklass. Planen tar hänsyn
till sekretess mellan förvaltningsgränserna.
Sekretess inom Förskolenämnden

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut p.g.a. en bestämmelse om
sekretess får myndigheten markera detta genom en särskild sekretessmarkering. Med anledning av
övergången till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, har Stadsrevisionen granskat hur
förvaltningen hanterar sekretessen i diariet. Stickprov har genomförts och avstämning har skett
med nämndsekreterare. Ingen avvikelse har noterats.
Uppsökande verksamhet

Under 2017 har den uppsökande verksamheten fått en kvalitetshöjning enligt ansvarig för barnhälsan
på Förskoleförvaltningen, mycket tack vare övergången till en samlad förvaltning. Man har kunnat
erbjuda förskolor med utökade öppettider under julhelgerna och en ambulerande öppen förskola.
Flera andra icke myndighetsutövande aktörer som barnmorskor, socialrådgivare, bibliotekarier har
medverkat i den uppsökande verksamheten i samverkan med familjecentralerna inom Borås Stad.
Det finns ett utbrett samarbete och brobyggande mellan flera minoritetsgrupper där bland annat
Romska rådet hållit informationsmöten i familjecentralen på Norrby.
Det har även anordnats föreläsningar för förskolepedagogerna för att öka förståelsen för familjer
från Somalia, arbetet ska resultera i att inkludera gruppen i större omfattning då de inte söker sig
till förskoleverksamheten i lika stor utsträckning. En fråga som inte fått sin lösning under 2017
är den om en ny familjecentral i centrala Borås, det har diskuterats flitigt i Förskolenämnden och
beslut väntas tas i början av 2018.
Barnsäkerhet

Efter avstämning med Förskolenämnden kan Stadsrevisionen konstatera att arbetet med barnsäkerheten
under 2017 förbättrats på en rad punkter. Efter beslut i Förskolenämnden 2017-04-20, har en fortsatt
utbyggnad av antalet passeranläggningar gjorts på förskolorna i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden
och CKS (Centrum för Kunskap och Säkerhet). Alla medarbetare på förskolorna har fått ett laminerat
akutkort med telefonnummer till förskolechef, verksamhetschef, samt andra larmnummer. En
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uppdatering har gjorts av gemensam krisplan där rutiner för inrymning har arbetats fram samt
rutinbeskrivning för barn med skyddad identitet, de sistnämnda rutinerna har implementerats på
aktuella förskolor.
I övrigt har CKS bistått i kontakten med väktare för att få till extra bevakning vid behov. Detta har
gällt bl.a. förskolor som haft problem med obehöriga som vistats på förskolans område och som på
olika sätt gjort barnens miljö sämre (nedskräpning, glaskross, hundrastande m.m.) Det har även
köpts in sex stycken hjärtstartare till förskolor i ytterområdena med längre väg till sjukvård.
Resursfördelningsmodellen

Kommunstyrelsen har sedan 2015 i uppdrag att genomföra en översyn av ersättningen till fristående
förskolor i syfte att tillse att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den kommunala förskolan
och de fristående aktörerna. Vidare ingår i uppdraget att genomföra en översyn av ersättningen till
skolorna så att ersättningen följer de enskilda eleverna.
Stadsrevisionen granskade 2016 kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg. I granskningen
konstaterades att resursfördelningen till skolorna inte fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen.
Stadsrevisionen bedömde det som väsentligt att Förskolenämnden säkerställde likvärdighetsprincipen
i verksamheten. Vidare konstaterades att Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående
förskolorna som inte är författningsenlig. Gällande resursfördelning till de fristående förskolorna
är det Ekonomistyrning på Stadsledningskansliet som räknar fram ersättningen för beslut i KF.
De brister som Stadsrevisionen konstaterade 2016 avseende resursfördelning kvarstår fortfarande.
Behovsstyrd ekonomisk och personalmässig resursfördelning är viktiga verktyg för att kunna anpassa
verksamheten efter förskolornas skiftande behov och förutsättningar.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Granskning av budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 12 kontrollmoment, riskanalysen 31 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 1 mars 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller omfattande analyser och åtgärder. Nämnden har gjort egen riskanalys (under
hösten, beslutades om 2017-02-02). Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-14 med Förskolenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
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interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Förskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sex av sju indikatorer. Nämnden
har under året inte vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer.
Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara ett förbättringsområde för nämnden.
Förklaringar och åtgärder gällande mål är ett förbättringsområde för nämnden. Ett av fem uppdrag
har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar
till varför uppdraget inte har genomförts.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden i samarbete med Kommunstyrelsen behöver vidta
åtgärder för att säkerställa att resurser till fristående förskolor fördelas enligt gällande författning.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 492 tkr.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver säkerställa att resurser till fristående
förskolor fördelas enligt gällande författning.
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Grundskolenämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 5 017 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att
buffert är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges instruktioner.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•
•

Överskottet kan till stor del härledas till bättre utfall av statsbidrag än budgeterat
Nämnden har gjort avsättning för förväntade viten utifrån Skolinspektionens tillsyn och
osäkerhet avseende beviljade statsbidrag
Grundskolenämnden framhåller att nämnden haft kostnader för ett socialt investeringsprojekt om
cirka 1,4 mkr, vilket man räknar med blir justerat i bokslutet.
Investeringsbudget

•

Investeringsutgifterna för 2017 uppgår till 2 381 tkr

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för någon av de tio indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
•

•

Antal genomförda medborgardialoger
Nämnden har under året genomfört en medborgardialog. Nämnden kommenterar inte
varför målvärdet inte nås
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %
Målvärdet har försämrats med sex procentenheter jämfört med 2016. Försämringen
uppges bero på hög lärarrörlighet, variationer i struktur och organisation mellan
skolenheterna, samt elevhälsans organisation. Nämnden uppger att de har vidtagit
åtgärder under året
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•

•

•

•

•

•

•

Foto: Maria Karlsson

•

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
Meritvärdet är försämrat med 8 poäng jämfört med utfall 2016. Orsakerna till
att målvärdet inte nås uppges vara samma som för indikatorn Andel elever i åk 9
som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %
Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %
Indikatorn har försämrats något jämfört med 2016. Insatser som gjorts och
planeras för att öka måluppfyllelsen är bl.a. reviderade rutiner för anmälan av
kränkande behandling, och planerade utbildningsinsatser på enheter med större
avvikelser
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %
Indikatorn har försämrats marginellt jämfört med 2016. Enligt nämnden ska
vikten av höga förväntningar kommuniceras av rektorerna inom ramen för
uppdragsdialogen med varje lärare
Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå
målen i alla ämnen, %
Indikatorn har ökat något jämfört med 2016. Enligt nämnden ska vikten
av höga förväntningar kommuniceras av rektorerna inom ramen för
uppdragsdialogen med varje lärare
Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Kostverksamheten uppges sträva efter att öka andelen ekologiska livsmedel inom
befintlig budgetram, målvärdet har inte uppnåtts
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Målet har inte uppnåtts. Basen i det förebyggande arbetet för att minska
sjukfrånvaron uppges vara SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Nämnden är nära att nå målvärdet. Förvaltningen anställer vikarier på
förordnanden i syfte att minska andelen timavlönade
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Målet är inte uppnått. Basen i det förebyggande arbetet för att minska
sjukfrånvaron uppges vara SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått 11 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
fem (fyra enligt nämnden) uppdrag inte genomförda.
5

0

6

0

–

av 11 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:
•

Grundskolenämnden får i uppdrag att se över den rapportering nämnden ska avge,
i syfte att föreslå effektiviseringar i sätt att rapportera och frekvens
Uppdraget är delvis genomfört men kommer att fortgå under 2018
Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram formerna för ett sökbart bidrag till
föreningar som erbjuder läxhjälp
Nämnden har tagit fram ett styrdokument avseende tillämpning av samt former och
övriga villkor för hjälp med läxor och annat skolarbete. Dokumentet har presenterats för
den idéburna sektorn och uppföljning kommer att ske under första kvartalet 2018
Under 2017 ska Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden införa digital elevakt
Uppdraget beskrivs som genomfört av nämnden. I redovisningen konstateras dock att
den digitala elevakten införs under våren 2018
Grundskolenämnden uppdras inleda spetsutbildning i matematik på en av de
kommunala högstadieskolorna
Särlaskolan har fått uppdraget att starta en profilerad utbildning i matematik i
samverkan med en gymnasieskola. Arbete uppges pågå för att få detta till stånd
Grundskolenämnden ska göra en egen handlingsplan utifrån Borås Stads
Drogpolitiska program och plan
Ett första förslag till handlingsplan togs fram i samarbete med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Planen uppges behöva processas på enhetsnivå

•

•

•

•

Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett 15 uppdrag till förvaltningen, av dessa är fem uppdrag inte
genomförda.
1

4

10

0

–

av Grundskolenämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.
Organisationsförändring – uppbyggnaden av förvaltningsorganisationen

Arbetet med att skapa en ny förvaltning med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt
i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner har fortgått under
året. Mycket har kretsat kring att kvalitetssäkra administrativa grunddata och rutiner, som
organisationsförändringen tydliggjort behöver uppdateras eller revideras. Fokus har varit på att
komma tillrätta med Skolinspektionens många förelägganden, rekrytera personal och säkerställa
att det finns tillräckligt med lokaler.
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Nämnden har under året åtgärdat de flesta förelägganden från Skolinspektionen, utdömande av
vite går inte att utesluta för vissa skolor. Ett omfattande arbete krävs fortsatt för att komma tillrätta
med grundskolornas många utmaningar på kort och lång sikt. Nämnden har under året haft svårt
att rekrytera behörig personal, delvis på grund av lärarbrist, men också p.g.a. lägre löner jämfört
med grannkommuner. Nämnden har tillfälligt löst utmaningarna genom att rekrytera obehöriga
lärare. Planeringen för att lösa lokalmässig kapacitetsbrist på kort och, lång sikt pågår.
Övergången mellan förskola och grundskola

De tre skolförvaltningarna har under året tagit fram en gemensam plan för Övergångar inom och
mellan skolor och skolformer. Till planen finns bilagor med årshjul, blankett överlämning vid övergång
för barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, samt blankett överlämning mellan
förskola och förskoleklass. Planen tar hänsyn till sekretess mellan förvaltningsgränserna.
Modersmålsundervisning

CFL (Centrum för flerspråkigt lärande), ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmålet. Verksamheten har cirka 2 500 grundskoleelever som har modersmålsundervisning,
och cirka 100 grundskoleelever som har studiehandledning. Respektive skolas rektor avgör om
eleven har rätt att söka modersmålsundervisning, och modersmålsläraren avgör om eleven har de
grundläggande kunskaperna i språket. Hemspråksundervisningen sker i 34 språk varav de flesta
studerar arabiska, somaliska och dari. CFL:s bedömning är att de i regel hittar lämpliga lärare, men
att det kan vara svårt i enstaka språk där lärarna p.g.a. elevunderlaget får en låg tjänstgöringsgrad.
Skolinspektionen har kritiserat CFL inom ramen för den regelbundna tillsynen. Kritiken handlade
bl.a. om att det inte varit tydligt vilken skolenhet nyanlända varit placerade på, och att enhetens
chef benämnts rektor (en titel som endast får innehas av skolchefer). Åtgärder för att komma tillrätta
med kritiken är vidtagna.
Sekretess

Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.
Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut p.g.a. en bestämmelse om
sekretess får myndigheten markera detta genom en särskild sekretessmarkering. Med anledning av
övergången till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, har Stadsrevisionen granskat hur
förvaltningen hanterar sekretessen i diariet. 15 stickprov på migrerade ärenden och 15 stickprov
på nyregistrerade ärenden inom diarieplan Elevärenden har granskats. Granskningen visar att 5
nyregistrerade ärenden innehöll handlingar som borde ha sekretessmarkerats. Bristerna är påtalade
till berörda registratorer.
Resursfördelningsmodellen

Kommunstyrelsen har sedan 2015 i uppdrag att genomföra en översyn av ersättningen till friskolor
med tillhörande fritidshem i syfte att tillse att likvärdiga konkurrensvillkor gäller mellan den
kommunala skolan och de fristående aktörerna. Vidare ingår i uppdraget att genomföra en översyn
av ersättningen till skolorna så att ersättningen följer de enskilda eleverna. Stadsrevisionen granskade
2016 kvaliteten i förskoleklass och fritidshem. I granskningen konstaterades att resursfördelningen till
skolorna inte fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömde det som väsentligt
att Grundskolenämnden säkerställde likvärdighetsprincipen i verksamheten. Vidare konstaterades
att Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående skolorna som inte är författningsenlig.
De brister som Stadsrevisionen konstaterade 2016 avseende resursfördelning kvarstår fortfarande.
Behovsstyrd ekonomisk och personalmässig resursfördelning är viktiga verktyg för att kunna anpassa
verksamheten efter skolornas skiftande behov och förutsättningar.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig budgetprocess. Resultatet av
granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 15 kontrollmoment, riskanalysen 24 identifierade risker. 12 av
15 kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 2018-01-30. De kontrollmoment som följts upp
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden har
antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017-03-28.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-10-10 med Grundskolenämndens presidium, bevakningsansvariga
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen delvis en egen bedömning av hur nära man
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade
till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Grundskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för någon indikator. Nämnden har
under året delvis vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Fem av
elva uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger
förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. Utvecklingsområden bedöms finnas gällande
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförandet av Kommunfullmäktiges
uppdrag.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden i samarbete med Kommunstyrelsen behöver
vidta åtgärder för att säkerställa att resurser till kommunala och fristående skolor fördelas enligt
gällande författningar.
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 017 tkr.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har inte genomfört tre av femton kontrollmoment. Nämnden har antagit egna regler och
anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det gäller
Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden behöver säkerställa att resurser till fristående
och kommunala skolor fördelas enligt gällande författningar. Den interna kontrollen bedöms som
inte helt tillräcklig då inte samtliga kontrollmoment följts upp enligt plan till nämnden.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 17 432 tkr jämfört med budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna:
Verksamhetens budgetram

•

Överskottet beror på att utgående balans från Stadsdel Norr gällande ensamkommande
barn där den del som är statsbidragsförskott har bokats om till 2018. En del på 22 300 tkr
hamnar som extraordinär intäkt på Individ- och familjeomsorgsnämnden
Verksamheten Barn- och ungdomsvårds underskott blev 8 507 tkr, vilket kan härledas till
kostnader som avser köp av familjehem och institutionsplatser
Annan verksamhet som gjorde ett underskott är Vård av vuxna, 4 557 tkr, vilket gällde
köp av öppenvård
Verksamheter som gav ett överskott var Central administration, Allmän IFO-verksamhet,
Barnahus samt ensamkommande barn. I huvudsak beror överskotten på ej tillsatta tjänster

•
•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående:
1

2

2

0

–

av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige
har fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid %
Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika enheter, vilket ansvariga chefer arbetar med
beroende på problematik och omfattning. Inga åtgärder anges
• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten
Timavlönade är framför allt kopplad till verksamheten boende för ensamkommande
barn, som under året haft ett omställningsarbete, vilket fortsätter år 2018 för att sedan
stabiliseras. Detta har tidvis ökat behovet av timavlönade. Inga åtgärder anges
• Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %
Se förklaring under sjukfrånvaro. Inga åtgärder anges
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått fyra uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa
är två uppdrag inte genomförda.
2

0

2

0

–

av 4 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:
• Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, inom ramen för sitt
samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter kopplat till
biståndsbeslut om sociala bostäder
Nämnden anger som förklaring att mandat och befogenheter är delade mellan IFON och
Arbetslivsnämnden. Arbetsgruppen har arbetat med ett förslag till en boendesocial enhet
och boendesocial insats som gör att utredning, beslut och insatser kring sociala kontrakt
blir tydligare
•

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur man på bästa sätt
kan samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden
Nämnden anger att syftet är att tillskapa en väg in för Bostadsbolagen till Borås Stad för
denna målgrupp, samt en väg för Borås Stad till bostadsbolagen när det gäller anskaffning
av bostäder för de som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet
beräknas ta fram förslag till samordning under första halvan av 2018

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden:.
Organisationsförändring – uppbyggnad av förvaltningsorganisation

Förvaltningen har genomfört tre flyttningar till nya lokaler för olika verksamheter. Nämnden anger
som ett problem att verksamheterna inte är samlade i samma fastighet, samt trångbodda i sina nya
lokaler. Detta anser nämnden vara försvårande för ett effektivt samarbete, en kostnadsnackdel samt
att det påverkar arbetsmiljön negativt.
Förebyggande arbete barn och unga

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar förebyggande mot barn och unga genom åtgärder i form
av socialrådgivning, samarbetssamtal, fältverksamhet samt stödcentrum. Förvaltningen har också
barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar.
Barn och unga är också med i ett projekt för ökad skolnärvaro där Individ- och familjeomsorgsnämnden
erbjuder initialt en föräldrastödskontakt.
Nämnden har fått ett särskilt samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige med avseende barn och
unga. Förvaltningen kommer att använda sig av en fastställd samarbetsstruktur, Säker och trygg
Borås, som omfattar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borås Stad. I denna
struktur ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden för samverkansgruppen Barn och unga
i riskzonen. Inom ramen för detta arbete har en styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola,
socialtjänst, polis och fritid inrättats. I övrigt används närvårdsamverkans lokala arbetsgrupp, tillika
lokal Västbusgrupp, när det gäller samverkan förskola, skola, socialtjänst och VG-regionen; inklusive
primärvård. Modellen behöver dock utvecklas enligt IFO-nämnden för att omfatta även yngre barn
i samarbete med förskolan istället för skolan och barnhälsan istället för polisen.
En partsammansatt arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra kommunalförbunden,
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Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen samt Närhälsan har tagit fram ett nytt
inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Dokumentet avser att gälla
under tidsperioden 2018-2022. Inriktningsdokumentet är gemensamt för länets 49 kommuner
och Västra Götalandsregionen och syftar till att ge mer jämlika förutsättningar för ungdomar att
få tillgång till ungdomsmottagningens insatser.
Familjehemsvård

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beslutat att förstärka familjehemsvården under våren 2017.
För att finansiera förstärkningen har man valt att använda fonderade medel avsatta för mottagande
av ensamkommande flyktingbarn vilket innebär totalt 4 300 tkr under två år.
Här anges de huvudsakliga delarna i den förstärkta familjehemsvården:
• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehemssekreterartjänster
• Utöka socialassistentstödet med 0,25 årsarbetare
• Förstärka metodhandledarstödet med 0,25 årsarbetare
• Utveckla ett stöd för familjehem på kvällar och helger genom att familjehemssekreterarna
har beredskap
• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens avseende handledning och stöd till
familjehem
• Att anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade barns skolgång som
samverkar med skolan ihop med IFO Barn och Unga
• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi
• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen
• Att initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och tandläkarundersökningar
Metodutvecklingen som detta arbete innebär beräknas att fortsätta under 2018.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.
Personalomsättning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
De senaste åren har socionomer blivit allt mer attraktiva på arbetsmarknaden och konkurrensen
mellan olika arbetsgivare är stor för yrkesgruppen. Detta har medfört hög personalomsättning inom
Individ- och familjeomsorgsnämnden för yrkesgruppen. Förhållandena innebär att man fått allt
svårare att rekrytera socionomer och besätta i synnerhet sina socialsekreterartjänster, med en ökad
inhyrning av konsulter som följd. De socialsekreterare som man lyckas rekrytera är till största delen
nyutexaminerade socionomer eller socionomer med begränsad erfarenhet i yrket.
Under de senaste åren uppger förvaltningen att man även haft en markant ökning av fall där det
anmäls att barn far illa. Situationen medför att förvaltningen har en svår personalsituation och
stora rekryteringsproblem samtidigt som arbetsbelastningen för verksamheterna ökat. Följden har
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blivit en problematisk situation inom barn- och familjeområdet, och förvaltningen anger att man
haft svårt att klara den lagstiftade nivån inom verksamheten. Arbetsbelastningen har varit hög för
befintlig personal med arbetsmiljöproblem som följd. Inköp av konsulttjänster har varit nödvändig
för att verksamheten ska klara av sina verksamhetsuppdrag.
Personalekonomiska beräkningar som avser Individ- och familjeomsorgsnämnden 2017 visar att en
personalomsatt socialsekreterare kostat i genomsnitt omkring 1 000 tkr inklusive konsultkostnader.
Totalt motsvarar nämndens personalekonomiska kostnader för personalomsättning avseende socionomer
2,8% av nämndens totala intäkter för 2017. Om personalomsättningen inom yrkesgruppen ska
minska behöver ytterligare åtgärder genomföras, utöver de som Borås Stad redan fattat beslut om.
Förvaltningen menar att de ser förtydligat och förstärkt mandat för åtgärder och avsättande av
resurser som en viktig del i det arbetet.
Resultatet av granskningen i övrigt och Stadsrevisionens bedömningar redovisas under sammanfattade
bedömningar samt i revisionsredogörelsen för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar nio kontrollmoment, riskanalysen 20 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 20 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har varit med och gjort riskanalys.
Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionen noterar att Individ- och familjeförvaltningen inte anmäler alla delegationsärenden
till nämnden, bl.a. har inga personalärenden anmälts till nämnden under 2017.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-07 med Individ- och familjeomsorgsnämnden presidium,
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
IFO-nämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden har
inte beskrivit vidtagna åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Två av
fyra uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger
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förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. Utvecklingsområde bedöms finnas gällande
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte
är i linje med Stadens styr- och ledningssystem.
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv.
Granskningen visar att personalomsättningen i b.la. avseende socionomer inom individ- och
familjeomsorgsnämnden är för hög med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag, ökade
arbetsmiljöproblem och höga personalekonomiska kostnader som följd. Ytterligare åtgärder från
nämnden bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges målsättning om konkurrenskraftiga
anställningsvillkor som säkerställer personalförsörjningen ska kunna nås.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 17 432 tkr. Stadsrevisionen
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment.
Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

139

Borås Stad | Stadsrevisionen • | Årsrapport

Vård- och äldrenämnden 2017
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden
är tillräcklig.
Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning.
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.
I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen,
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Vård- och äldrenämnden redovisar ett överskott på 37 776 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen
noterar att bufferten som är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget.
Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de
större budgetavvikelserna.
Verksamhetens budgetram

•

Vid 2017 års början förde Vård- och äldrenämnden med sig de tidigare Stadsdelarnas negativa
resultat på -30 400 tkr. Nämnden har under året därefter fattat beslut om nedläggning av
två Vård- och omsorgsboenden (VOBO) och trygghetsplatser på två ställen, samt att två
VOBO lades ut på entreprenad. Besluten sammantaget har gett en lägre kostnadsnivå 2017
på cirka 35 000 tkr jämfört med år 2016. Vård och omsorg i särskilt boende påverkas av,
förutom de beslut som nämnden tagit gällande avveckling av VOBO med låg beläggning,
är att nyttjande av platser budgeterades högre (830 platser) än vad som utfallet blev (801 st.)
För verksamheten administration redovisas en positiv avvikelse på 4 400 tkr beror främst
på att flera kostnader inför starten av den nya nämnden budgeterades som administration
Vård och omsorg i ordinärt boende redovisar en positiv avvikelse på 20 200 tkr. Förklaringen
är främst att Myndighet hade budgeterat med fler utförda hemtjänsttimmar än vad som
sedan blev utfallet 15 300 tkr. I detta ligger också ett positivt resultat för korttidsvården
på 4 900 tkr, dels beroende på att platserna har haft en hög beläggningsgrad och därmed
kunnat få kostnadseffektivitet i verksamheten men också på att det har varit vakanser hos
den legitimerade rehabpersonal som har sin inriktning mot korttidsvården

•
•

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt
nedanstående.
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–

av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av de nio indikatorerna som Kommunfullmäktige.
De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:
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•

•
•

•

•

•

Foto Anders Jagendal

•

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Snittet vid höstens mätning indikerade en minskning till 16,5 personal per hemtjänsttagare,
jämfört med 17,25 året innan. Ett omfattande schemaläggningsarbete har påbörjats,
men en grundförutsättning är att bemanningssituationen stabiliseras inom hemtjänsten
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
En diskussion med de kommunala och privata bostadsbolagen pågår
Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast
tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %
Nämnden framhåller att åtgärder som behöver vidtas är att utarbeta rutiner som
säkerställer att den äldre får rätt information om vad insatsen/beslutet innebär
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd
från hemtjänsten, %
Nämnden menar att en analys behöver göras av vad den äldre menar med trygghet
samt på vilket sätt massmedia påverkar den äldres upplevelse av trygghet, samt hur
stor del av otryggheten som ligger i hemtjänstens insats
Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %
Nämnden hävdar att det har upptäckts fel i hur de ekologiska produkterna redovisas,
arbete pågår för att säkerställa att redovisning sker på korrekt vis. Det pågår även
ett arbete med att informera och utbilda i arbetssätt för att höja andelen ekologiska/
närproducerade varor
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %
Nämnden uppger att man arbetar aktivt med att implementera föreskriften AFS
2015:4, med vilken en god arbetsmiljö och förebyggande av risk för ohälsa främjas.
Nämnden har även tagit fram en förvaltningsspecifik policy gällande arbetslivsinriktad
rehabilitering, som man tror på sikt kommer att innebära att sjukfrånvaron minskar
Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda
Förutom nämnd föreskrift ovan så implementerar man arbetstidsmodellen där långa
arbetspass ska minimeras, samt ge medarbetarna möjlighet att själva, till viss del,
styra sin egen schemaläggning, vilket tros öka Hälsa-måttet
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Nämndens indikatorer med målvärden

Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styroch ledningssystem.
Kommunfullmäktiges uppdrag

Nämnden har avseende 2017 fått 11 uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är
två uppdrag inte genomförda.
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av 11 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är:
• Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att utreda behovet och lägga fram förslag
till utbyggnad av nya boenden. Både riktlinjer och antal platser för både korttidsoch vård- och omsorgsboende ska ses över. Möjligheten att samlokalisera nya
förskolor och nya äldreboenden ska beaktas
Nämnden har i maj skickat en begäran till Lokalförsörjningsnämnden om en utredning.
Nämnden har under året tagit fram riktlinjer för vård- och omsorgsboende. Riktlinjer
för kortvård kommer att tas fram under 2018
• Under året ska Vård- och äldrenämnden planera för ett nytt boende för äldre i de
centrala delarna av Borås
Vård- och äldrenämnden har i maj skickat en begäran till Lokalförsörjningsnämnden
omen utredning inför en förstudie för ett nytt vård- och omsorgsboende. Utredningen
har ännu inte påbörjats. I utredningen finns också med att revidera lokalprogrammet för
vård- och omsorgsboende
Nämndens uppdrag

Nämnden har avseende 2017 gett sju uppdrag till förvaltningen, av dessa är ett uppdrag inte genomfört.
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av 7 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.
Organisationsförändring – uppbyggnad av förvaltningsorganisation

Nämnden har ett samlat ansvar för den äldreomsorg, hemsjukvård samt förebyggande och öppna
verksamheter som bedrivs i kommunen. Det första året har Vård- och äldrenämnden arbetat med
att ta fram ett inriktningsdokument som pekar ut långsiktiga strategiska utvecklingsfrågor kopplade
till Vision 2025. Ett inriktningsdokument utgör ett viktigt underlag för nämnden för att styra,
planera, organisera och utveckla äldreomsorgen. En översyn av arbetssätt och rutiner har också
varit nödvändig för att skapa en enhetlighet i den nya nämnden.
Sociala aktiviteter

På träffpunkt Simonsland finns flera arrangerade aktiviteter som lämpar sig väl till äldre.
I augusti tog Vård- och äldrenämnden beslut om att underteckna överenskommelsen om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med det sociala företaget Guldkanten. Initiativet har främst varit inriktat
mot att erbjuda arbetsträningsplatser till människor med nedsatt arbetsförmåga men Guldkantens
verksamhet innefattar också sociala aktiviteter för de äldre på Trygghetsboendena Trappen och
Spinnaren. I december beslutades en överenskommelse mellan Vård- och äldrenämnden om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Allaktivitetshuset för sverigefinländare. Finskspråkiga seniorer
ska kunna ta del av aktiviteter i större utsträckning än på de vanliga mötesplatserna där språket
kan vara ett hinder.
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I november 2017 antogs en motion gällande ”Dags att kulturen flyttar in på våra boenden”. I ärendet
framgår hur de flesta vård- och omsorgsboenden inom Borås Stad antingen har en aktivitetssamordnare
som ansvarar för de olika aktiviteterna som äger rum eller att boendet ligger i nära anslutning till
dagverksamhet eller öppen mötesplats.
Äldreomsorgens kostnader

2016-17 hade Kommunstyrelsen ett uppdrag att ”Göra en översyn av äldreomsorgens kostnader samt
förslag till fördelnings- och uppföljningssystem”. Översynen har presenterats för Kommunstyrelsen
2017-01-30 och innehåller sex stycken förbättringsområden:
•
•

•
•
•

HSL, där Borås Stad ligger mycket lågt när det gäller patienttid för den legitimerade
personalen och har mycket delegerade insatser
Brukartid, den del av tiden som omvårdnadspersonalen är hos den enskilde brukaren har
minskat till 53 % år 2016. Rekommendationen från Rådet för Kommunala Analyser (RKA)
att 75-80 % av den tillgängliga tiden är med brukaren.
Minska variationer mellan olika hemtjänstgrupper
Verksamhetsmått Vård- och omsorgsboende, att räkna fram relevanta nyckeltal som fångar
upp boendets verksamhet och hur många personaltimmar som arbetas på boendet
Verksamhetsmått hemtjänst, brukartid, kostnad per hemtjänsttimme samt korta besök hos
brukarna, där man behöver effektivisera så att besöken planeras bättre

Tidsbegrepp, begrepp avseende arbetad tid, tillgänglig tid, planerad tid och utförd tid föreslås ingå
i brukartidsmallen.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts.
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.
Budgetprocessen

Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen
för Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.
Planen för intern kontroll omfattar 17 kontrollmoment, riskanalysen 34 identifierade risker. Samtliga
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 15 februari 2018. Uppföljningen av den interna
kontrollen innehåller utförliga analyser och åtgärder. Nämnden har gjort en egen riskanalys. Nämnden
har antagit regler och anvisningar för intern kontroll .
Stadsrevisionen noterar att Vård- och äldreförvaltningen anmäler alla delegationsärenden till nämnden,
dock nämns exempelvis inte att personalärenden varit anmälda i protokollet även om det genomförts.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2017-11-21 med Vård- och äldrenämndens presidium, bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden.
Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.
Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag,
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag.
Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sju av nio indikatorer. Nämnden
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Två av
elva uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger
förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. Utvecklingsområden bedöms finnas gällande
måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer.
Stadsrevisionen noterar att Vård- och äldrenämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden,
däremot har nämnden antagit egna uppdrag.
Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 37 776 tkr.
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment,
nämnden har varit involverad i riskanalysen. Nämnden har genomfört alla kontrollmoment. Nämnden
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017

Inledning
Enligt Kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som
Kommunfullmäktige beslutat.
Kommunstyrelsen har ansvar för att upprätta en årsredovisning för Borås Stad enligt Lagen om
kommunal redovisning (KRL), rekommendationerna från Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR) och God Redovisningssed. Stadsrevisionen har granskat årsredovisning för Borås Stad 2017.
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag för revisorernas ställningstagande i
revisionsberättelsen gällande prövning av ansvarsfrihet. Följande revisionsfrågor har besvarats:
•

•
•
•

Är årsredovisningen upprättad enligt gällande Lag om kommunal redovisning, gällande
rekommendationer och god redovisningssed?
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande
till fastställda mål och ekonomiska ramar)
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?
Har balanskravet uppfyllts?
Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade finansiella
mål för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt Kommunallag (2017:725), Lag (1997:614) om kommunal redovisning,
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God revisionssed i kommunal verksamhet
och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.
Räkenskaperna granskas enligt följande:
• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap Kommunallagen, d v s att
räkenskaper och årsredovisning upprättats
•

Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomiska
ställningen vid årets slut

•

Att upplysning lämnats om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser

•

Att årsredovisningen även omfattar en sammanställd redovisning

•

Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed

•

Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser Borås Stad)

•

Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovisningsåret)
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Övriga delar kommer att granskas översiktligt i syfte att bedöma om uppgifter som ska ingå i
årsredovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. Stadsrevisionen har
speciellt granskat följande:
• Särskild avtalspension och visstidspension (RKR 2.2)
•

Skatteintäkter (RKR 4.2)

•

Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR 6.2)

•

Upplysningar om och värdering av pensionsmedel och pensionsförpliktelser (RKR 7.1
och 17.2)

•

Sammanställd redovisning (RKR 8.2)

•

Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2)

•

Materiella anläggningstillgångar och komponentavskrivning (RKR 11.4) samt skriften
Komponentavskrivningar (K3)

•

Redovisning av hyres/leasingavtal (RKR 13.2)

•

Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser
av fel (RKR 14.1)

•

Kassaflöden (RKR 16.2)

•

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar (RKR 18.1)

•

Nedskrivningar (RKR 19)

Därutöver har SKL:s riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 17, tagits i beaktande vid
granskningen.

Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har
innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för
väsentliga fel är störst. Bedömning av om årsredovisningen är rättvisande, dvs att årsredovisningen inte
innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda
till felaktigt beslutsfattande, har genomförts. Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik
och ett kvalitetssäkrat systemstöd1.
Stickprov av nämndernas specifikationer har genomförts.

Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare med Lars Magnusson som extern konsult. Granskningsmedarbetare
är Anna Duong.

1

Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle och Revisionskontoret i Sörmlands läns
landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsredovisning
148

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2017

Granskningsresultat
Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:
•

Förvaltningsberättelse

•

Resultaträkning

•

Balansräkning

•

Finansieringsanalys

•

Sammanställd redovisning/koncernredovisning

•

Noter till resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och specifikationer till bokslutets
olika delar.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den ekonomiska
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen
innehåller en översikt över utvecklingen av koncernen Borås Stads verksamhet, upplysning om ekonomi
och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt.
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål
för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § Kommunallagen. samt enligt Kommunallagen
föreligger därutöver krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning
för kommunen”. Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisningen
har en skrivning om god ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Däremot har den uppdaterade versionen av Riktlinjer för
Finansverksamheten2 en skrivning om god ekonomisk hushållning:
”Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en
god ekonomisk hushållning genom att tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget,
säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, inom ramen för ovanstående,
eftersträva bästa möjliga finansnetto, effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning,
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.”

Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska
och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella
mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och
årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2017 innefattar Vision 2025 och strategiska
målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden
till målområdena. Budget och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och
följts i enlighet med Kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås
Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen
i allt väsentligt är deskriptiv.

2

Fastställd av Kommunfullmäktige 2017.02.23
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Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt
genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda
inte kan bedömas med revisionell säkerhet.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer
enligt nedan:
14

6

14

6

–

av 40 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 26 av 40
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 65 %. För 6 indikatorer anges
inget utfall utan redovisas senare under nästkommande år. Indikatorer med negativ trend och som
ytterligare försämrats under 2017 presenteras nedan:
I texten nedan framgår Kommunstyrelsens kommentarer och åtgärder gällande de indikatorer för
vilka målvärdena inte har nåtts:
• Antal brukare inom hemtjänsten har ökat relativt kraftigt mellan 2016 och 2017 men
andelen brukare som känner trygghet att bo hemma har minskat
•

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 som minskar för tredje året i rad (meritvärde 220,5
år 2015 till 212,8 år 2017)

•

I Svenskt näringslivs ranking av näringslivsklimatet har Borås Stad gått från plats 47 år
2015 till plats 118 år 2017 av landets 290 kommuner

•

Antal nyproducerade lägenheter av allmännyttan, målet är 46 och utfallet är noll

Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen är bristfällig och att orsakerna till att målvärdena inte
nås samt åtgärder för att uppnå målen inte analyseras i någon högre utsträckning i årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges uppdrag
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2017 fått 73 uppdrag från Kommunfullmäktige i
dess budgetbeslut, se fördelning nedan:
19

3

51

0

–

av 73 uppdrag

När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för 2017, vilket innebär att tidigare uppdrag
inte tas med i ansvarsprövningen. Av 73 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och
Kommunstyrelsen 2017 har 22 inte genomförts, vilket motsvarar drygt 30 %.
Uppdrag som inte påbörjats (röda i sammanställningen) 2017 är:
• Förskolenämnden får i uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och barnskötare
ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning
•

Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet
när det gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag

•

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att tillsammans med de fackliga organisationerna inventera
arbetsuppgifter som går att klara utan formella krav på utbildning

Andelen uppdrag som slutförts år 2017 har förbättrats från tidigare år. Stadsrevisionen noterar att
omkring en tredjedel av uppdragen inte är genomförda.
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Avstämning av balanskravet
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen, som anger ett balanskravsresultat för 2017 på 165,8 mnkr, efter öronmärkningar 146,6 mnkr, följer 4 kap 3a
§ Lagen om kommunal redovisning när det gäller struktur och innehåll. Ett utvecklingsområde är att bättre förklara öronmärkningar och balanskravsutredningen.
Stadsrevisionen noterar att resultatutjämningsreserven är oförändrad från föregående år och uppgår
till 250 mnkr i bokslutet.

Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.
Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 2017 är att soliditeten
ska uppgå till 80 % (avser endast den del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel),
självfinansiering av tillgångsökningen ska uppgå till 80-100 % och att årets resultat ska vara 2-3 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna bolag.
Risken för att behöva gå in och täcka förluster i företagen bör kalkyleras och ingå i den finansiella
målsättningen. 3
I bokslut 2017 anges soliditeten till 72,0%. Målet uppnås således inte. I beräkningen är internbanken
exkluderad. I den finansiella analysen diskuteras soliditeten om hänsyn tas till gjorda avsättningar
och pensionsförpliktelserna inom linjen med andra soliditetstal som resultat. Borås Stad är juridiskt
ansvarig och risker finns både vad avser upplåning och utlåning mm. Räknat på den officiella
balansräkningen i årsredovisningen blir soliditeten inklusive internbanken endast 37 %.
Stadsrevisionen konstaterar att två av tre finansiella mål inte är uppnådda. Det långsiktiga målet om
soliditeten samt självfinansiering av tillgångsökningen uppnås inte, men Stadsrevisionen bedömer
att målet om årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag uppnås.

Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 4 kap 1§ 1a KRL gällande
lång- och korttidsfrånvaro och fördelning på män och kvinnor.

Resultaträkning
Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.

Driftredovisning
Upplysning i enlighet med RKR 14.1 Byte av ändringar i uppskattningar och bedömningar samt
rättelser av fel, om ändrade redovisningsprinciper gällande nytt internhyressystem och ändring av
avskrivningsmetod, saknas i årsredovisningen.

3

Sveriges kommuner och landsting; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46.
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Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsen har ändrat Kommunfullmäktiges budget med 171
mnkr i samband med införande av ändrade redovisningsprinciper gällande nytt internhyressystem,
ändring av avskrivningsmetod och internränta4, dock saknas upplysning om detta i årsredovisningen.

Nedskrivning
Enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal ska objekt, vilka innehas till följd av ett
leasingavtal som klassificeras som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång
i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas
som en skuld. Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen
utan endast som en leasingkostnad i resultaträkningen.
Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader,
och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställning av externa
hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovisningsprinciper”.
Bedömningen är att Borås Stad inte följer RKR:s rekommendation 13.2 fullt ut.

Skatteintäkter
Efter granskning av tillämpade redovisningsprinciper samt not 5 till resultaträkningen är bedömningen
att man följer RKR:s rekommendation 4.2 om värdering och redovisning av årets skatteintäkter
och kravet på specifikation i en not.

Bidrag till statlig infrastruktur
Borås Stad har i bokslutet för 2017 kostnadsbokfört 7 mnkr som bidrag till statlig infrastruktur i
form av en gångtunnel vid Fristads station. Avtal med Trafikverket finns.
Enligt RKR 6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar och 2 kap 7§ Lagen
om kommunal redovisning kan sådana bidrag tas upp i balansräkningen eller redovisas som en
kostnad i resultaträkningen. Stadsrevisionens bedömning blir att man följer RKR 6.2 och Lagen
om kommunal redovisning.

Balansräkning
Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen i sammandrag redovisar stadens samtliga tillgångar,
avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp
inom linjen.
När det gäller andra avsättningar (not 22) har nya avsättningar gjorts med 8 mnkr, varav 7 mnkr
utgörs av bidrag till statlig infrastruktur som behandlats ovan. ”Götalandsbanan” har ökat med 1
mnkr som uppstått genom att återbetalningen från Jönköpings kommun bokats mot kontot.
Nya avsättningar bedöms vara i överensstämmelse med RKR 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelse.
Enligt RKR 10.2 avsättningar och ansvarsförbindelse, ska upplysningar lämnas för varje avsättning.
Överlag har bokslutsspecifikationerna förbättrats jämfört med tidigare års specifikationer.

Pensioner
Enligt RKR:s rekommendation 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser, ska
det framgå av förvaltningsberättelsen vilka tillgångsslag som förvaltade pensionsmedel placerats i
4

Beslutad av Kommunfullmäktige principbeslut 2016-04-28, regelverket antogs i Kommunstyrelsen 2016-05-02, ändring
av budget kommunbidrag i Kommunstyrelsen 2017-03-20.
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och vilken avkastning som uppnåtts. Förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning innehåller
inte den informationen, eftersom ingen finansiell placering för pensionsändamål görs.
Enligt RKR:s rekommendation 2.2 Särskild avtalspension och visstidspension ska de olika slag
av pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar specificeras i en not till
balansräkningen. I not ska anges kompletterande information om antalet visstidsförordnanden
och särskilda villkor som avviker från vad som är normalt. Även i RIPS 17 finns en särskild bilaga
gällande riktlinjer för beräkning av pensionsskuld för förtroendevalda. Det är korrekt uppställt
enligt RKR:s rekommendation i årsredovisningen.
Avsättningen för framtida pensioner intjänade t o m 1997 har minskats med totalt 379 mnkr och
en ny avsättning har gjorts med 220 mnkr. Förändringen under året är således -159 mnkr och den
utgående balansen uppgår till 241 mnkr.
Minskningen utgörs av en försäkringslösning på 305 mnkr och löneskatt på 74 mnkr (24,26%).
Ett avtal finns med KPA pensionsförsäkring AB om ”engångsbetald försäkringslösning intjänad
pensionsrätt för Borås Stad”. Underlag finns för denna disposition.
Den nya avsättningen på 220 mnkr, som minskat kommunens resultat i motsvarande grad, har
godkänts av Kommunstyrelsen (2018-03-28) och föreslås godkännas av Kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av årsredovisningen. Borås Stad har under ett antal år gjort extra
avsättningar avseende pensioner intjänade före år 1997. Denna avsättning utgör en del av den
pensionsskuld som enligt Lagen om kommunal redovisning ska redovisas som ansvarsförbindelse (den
s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner
gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra
verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning för kommunal redovisning. Stadsrevisionen
noterar att avsättningens storlek på 220 mnkr inte motiveras i underlaget för specifikationen.

Komponentavskrivningar
Enligt skriften RKR Komponentavskrivningar ska byggnader, gator och vägar skrivas av genom
komponentavskrivning. I RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar, uttrycks ett krav på tillämpning av
komponentavskrivning. I redovisningsprinciperna ska upplysas om vilka avvägningar och prioriteringar
som har gjorts och hur långt man har kommit i processen att gå över till komponentavskrivning.
Av praktiska skäl anser RKR att övergången till komponentavskrivning bör vara framåtriktad,
därför är bokfört värde vid senast föregående bokslut i normalfallet som utgör utgångspunkten för
fördelning på olika komponenter.
I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med år
2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och med år
2017 tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, vägar och
parker är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre objekt tillämpas
ej komponentavskrivning och efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen kommer detta
heller ej att genomföras, då skillnaden blev marginell jämfört med om komponentavskrivningar införs.

Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisningen av Viared Västra har granskats av extern konsult år 2016. Granskningen
visade att exploateringsredovisningen för Viared Västra sker i enlighet med god redovisningssed i
kommunal verksamhet.
Redovisningen av exploateringsredovisningen för år 2017 är likadan som år 2016, med skillnaden att
ytterligare tomter har sålts under året uppgående till ett ackumulerat värde av 109,1 mnkr i området
Viared Västra. Gällande Norra Viared är 6 av 7 tomter sålda, ackumulerat värde t o m 2017 för 45,8
mnkr, samt en tomt såld i Nordskogen för 2,3 mnkr.
Exploateringsredovisningen kan därmed anses uppfylla kraven på god redovisningssed.
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Sammanställd redovisning/
koncernredovisning
Bedömningen är att årets sammanställda redovisning har upprättats på ett korrekt sätt innebärande
att interna poster har eliminerats. Underlaget till koncernredovisningen är tillfredsställande och
konsolideringen har gjorts med sådan noggrannhet att redovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av koncernens resultat och ställning per balansdagen.
Stadsrevisionen vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige
med utgångspunkt från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering.
Internbanken gör all upplåning för kommunkoncernen och eftersträvar att låna ut till kommunens
bolag till marknadsmässig räntesats. Internbankens upplåning sker genom externupplåning som består
av emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest.
Stadsrevisionen vill framhålla att Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning, och som
ägare av de kommunala företagen är det ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av
investeringar. Kommunens långfristiga skulder uppgår till 31 mnkr (7 mnkr jämfört med föregående
år), medan koncernens långfristiga skulder uppgår till 4 877 mnkr (ökning med 1181 mnkr).
Internbankens totala utlåning till bolagen uppgick 2017-12-31 till 6 749 mnkr (ökning med 959
mnkr). Denna ökning består i utlåning till Borås Energi och Miljö med en ökning på 650 mnkr
samt utlåning till AB Bostäder och Borås Elnät AB på 100 mnkr vardera. Utlåningen till övriga
bolag ökade med ca 100 mnkr.
I årsredovisning 2017 skriver man att ”den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 15,2
mdkr. Balansomslutningen ökar årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna
uppgick under 2017 till hela 2,4 mdkr. Investeringstakten är hög både i kommunen och i bolagen,
allra högst i Borås Energi och Miljö AB till följd av investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och
avloppsreningsverk. Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala
balansomslutning. Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse
bolagen med finansiering, utgör bolagens balansomslutning cirka 57 % av totalen.”
Stadsrevisionen noterar att den sammanställda soliditeten uppgår till 37 % exklusive pensionsåtaganden,
men något mål för den sammanställda koncernens soliditet finns inte. God ekonomisk hushållning
ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god ekonomisk hushållning inte
behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.
Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, ska den gemensamma förvaltningsberättelsen upplysa om
väsentliga personalförhållanden i kommunkoncernen. Stadsrevisionen bedömning är att upplysningar
om bolagens personalförhållanden till viss del finns med i Borås Stads årsredovisning. I avsnittet
personalredovisning redovisas sjukfrånvaro och personalomsättning för de fyra största bolagen.
Stadsrevisionen noterar att det fortfarande saknas en sammanställning av totalt antal anställda i
koncernen i personalredovisningen.
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när det gäller
den sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Stadsrevisionen
ser det som ett första steg i en fortsatt utveckling av analysen om koncernen som helhet. Eftersom
verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och
en hög andel lånefinansiering är utvecklingen av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är i allt väsentligt korrekt uppställd, men saknar posten utbetalning av bidrag
till statlig infrastruktur i enlighet med RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden.
RKR 16.2 anger hur redovisning av kassaflöden ska upprättas. Utformningen följer RKR:s
rekommendationer med undantag för punkten utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur.
Anledningen till att bidrag till statlig infrastruktur ska redovisas under egen rubrik och på egen rad
är att dessa ekonomiska händelser inte är hänförbara till någon av de andra sektorerna samt att en
separat redovisning underlättar jämförelse över tid och mellan olika redovisningsenheter.
För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupplysningar
lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, exempelvis omfattande
exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det normala bör kommenteras.
Rörelsekapitalets förändringar ska specificeras enligt RKR 16.2. Inga noter/upplysningar finns till
den presenterade kassaflödesanalysen.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets
början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 495 mnkr år 2017 för Borås Stad.

Övriga Iakttagelser
I årsredovisningen framhålls att denna i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för
Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge information
till en vidare målgrupp. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas.
Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig. De analytiska delarna av
årsredovisningen behöver utvecklas. Genomarbetning till ett mindre omfång med en tydligare
struktur och en pedagogisk utformning behöver prioriteras om det ska vara möjligt att nå ut till en
vidare målgrupp. Med dagens utformning och omfattning kan inte årsredovisningen bedömas vara
tillgänglig för boråsarna eller andra målgrupper. Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör
en kortfattad pedagogisk version av årsredovisningen som kommuniceras genom stadens hemsida
också upprättas. Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen minskat till 150 sidor från föregående
års årsredovisning som uppgick till 184 sidor.
Stadsrevisionen bedömer att den personalekonomiska redovisningen bör utvecklas genom analyser
av orsakssamband och förändringar över tid. Redovisningen av personalförhållanden är i allt
väsentligt beskrivande och innehåller ingen analys om hur Staden ska hantera centrala problem
som hög sjukfrånvaro och kompetensförsörjning. Stadsrevisionen har i fördjupade granskningar 2015
och 2016 bedömt att Kommunstyrelse, nämnder och bolag inte når upp till det personalpolitiska
programmets målsättningar om konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Därutöver har granskning
av personalomsättning år 2017 bekräftat granskningsresultaten. Orsaken till dessa förhållanden
analyseras inte i personalredovisningen och åtgärder anvisas inte.
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Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad
enligt God redovisningssed, Lagen om kommunal redovisning, Kommunallagen och RKR:s
rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning, och räkenskaper redovisas på ett rättvisande
sätt. Balanskravet är uppfyllt.
Stadsrevisionen bedömer att årsredovisningen gör avsteg från delar av RKR:s rekommendationer
avseende RKR 13.2 redovisning av finansiella hyres-/leasingavtalen, RKR 7.1 Upplysningar om
pensionsmedel och pensionsförpliktelser, RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i
uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel, RKR 8.2 Sammanställd redovisning samt
RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden.
Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte har upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
enlighet med Kommunallagen, dock har skrivningar om god ekonomisk hushållning förekommit i
såväl Kommunfullmäktiges budget såsom uppdaterade riktlinjer för finansverksamheten.
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 26 av 40
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 65 %. För 6 indikatorer anges
inget utfall utan redovisas senare under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda målvärden
för indikatorer då Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet.
Stadsrevisionen konstaterar att av 73 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och
Kommunstyrelsen 2017 har 22 inte genomförts, vilket motsvarar drygt 30 %. Andelen uppdrag
som slutförts år 2017 har förbättrats från tidigare år. Stadsrevisionen noterar att omkring en tredjedel
av uppdragen inte är genomförda.
Stadsrevisionen konstaterar att det föreligger brister i måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges
indikatorer och i genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen/nämnderna.
Stadsrevisionen bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorerna är otillräcklig.
Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsen har ändrat Kommunfullmäktiges budget med 171
mnkr i samband med införande av ändrade redovisningsprinciper gällande nytt internhyressystem,
ändring av avskrivningsmetod och internränta. Upplysning saknas om ändrade redovisningsprinciper
i årsredovisningen i enlighet med RKR 14.1 Byte av ändringar i uppskattningar och bedömningar
samt rättelser av fel.
Borås Stads årsredovisning lämnar i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen. Ett utvecklingsområde är att förbättra förklaringar
och noter gällande öronmärkningar, balanskravsutredningen, finansiella mål, pensionsavsättning
och kassaflödesanalys.
Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen i årsredovisningen har utvecklats när det gäller
den sammanställda redovisningen, koncernens resultat och finansiella ställning. Stadsrevisionen
ser det som ett första steg i en fortsatt utveckling av analysen om koncernen som helhet. Eftersom
verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och
en hög andel lånefinansiering är utvecklingen av stor vikt för att kunna göra en helhetsbedömning.
God ekonomisk hushållning ska gälla även för koncernen. Stadsrevisionen kan konstatera att god
ekonomisk hushållning inte behandlas på koncernövergripande nivå inom ramen för årsredovisningen.
Borås Stad som koncern har en betydande skuldsättning, och som ägare av de kommunala företagen
är det givetvis ytterst Borås Stad som tar riskerna vid lånefinansiering av investeringar. Stadsrevisionen
vill framhålla vikten av att den finansiella informationen till Kommunfullmäktige med utgångspunkt
från koncernredovisningen ger en rättvisande bild av Borås Stads riskexponering.
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Bedömning av delårsrapport jan-aug 2017

Syfte och revisionskriterier
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan ska
innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp kontinu
erligt, och det är Kommunstyrelsens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera
måluppfyllelsen.
Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, Lagen om kommunal redovisning, God revisionssed
i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunalredovisnings rekommendationer RKR 22
om Delårsrapport och RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och
bedömningar samt rättelser av fel.
Enligt Lagen om kommunal redovisning ska kommunen upprätta en delårsrapport där en årsprognos
ska ingå. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden
som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och händelser av väsentlig
betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.
Enligt Rådet för kommunal redovisning rekommendation 22 Delårsrapport, ska en delårsrapport
minimum innehålla följande delar:
•
•
•
•

Förkortad revisionsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Vissa andra upplysningar

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under rapportperioden.
En sammanställd redovisning (koncernredovisning) bör också finnas med enligt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning.
Enligt bestämmelserna i Kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten
är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna
är Kommunstyrelsens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma krav på
granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Stadsrevisionens bedömning baseras på en
genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig
granskning av kommunens bokslut och den sammanställda redovisningen.
Kommunstyrelsens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av Kommunfull
mäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning
av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

Beslutade mål
Stadsrevisionens uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt med
Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet med
fastställda mål.
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Bedömning av delårsrapport januari–augusti 2016

Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2017 följande finansiella mål för kommunen:
-

Årets resultat ska uppgå till minst 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
Soliditeten ska ligga på ca 80 %. I tabell anges 72 %
Självfinansieringen av tillgångsökningen ska vara 80-100 %. I tabell anges 60 %
Resultatet är budgeterat till 121 mnkr och tillgångarna beräknas öka med 200 mnkr, vilket
innebär att 60 % av tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel

I Kommunfullmäktiges budget för år 2017 har målvärden formulerats för 40 indikatorer kopplade
till 8 strategiska målområden som ingår i Borås Vision 2025. Kommunfullmäktige har därutöver
formulerat 74 särskilda uppdrag för år 2017 till nämnderna enligt delårsrapporten.

Bedömningar
Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige utifrån god ekonomisk hushållning har fastställt
dels finansiella mål, dels ett antal indikatorer med målvärden.
Kommunstyrelsen har upprättat en sammanställd resultat- och balansräkning för hela kommunkoncernen
inkluderande Borås Stad, de kommunala bolagen och kommunens andel i Sjuhärads kommunalförbund
och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.
För hela kommunkoncernen redovisas ett resultat per 2017-08-31 på + 432 mnkr (+745 mnkr för
delåret 2016) efter finansnetto. Prognosen för helåret är + 392 mnkr (+ 672 mnkr för delåret 2016).
Borås Stad redovisar ett resultat per augusti 2017 på + 258 mnkr (+ 228 mnkr för delåret 2016).
Gällande Borås Energi och Miljö AB bedömer Kommunstyrelsen att ”risken är mycket stor att
anläggningstillgångarna inom affärsområde Energi har ett nedskrivningsbehov vilket skulle försämra
årets resultat och bolagets finansiella ställning kraftigt. Risken finns även att detta föranleder ett
ägartillskott. Bolaget har inte berört detta i sin delårsuppföljning.”
Balans- och resultaträkningar är upprättade i enlighet med Lagen om kommunal redovisning. I
sammanfattningen finns nämnt att händelser som är av väsentlig betydelse för delårsresultatet för
Borås Stad är icke budgeterade realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar och ökade statsbidrag
för flyktingmottagandet, mm.
Det finansiella målet för Borås Stad är att resultatet bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Borås Stad prognostiserar ett resultat på 2,8 % av skatter och generella
statsbidrag för helåret 2017. Det finansiella målet gällande prognostiserat resultat uppnås därmed
i delårsbokslutet.
När det gäller det finansiella målet soliditet anges i texten i budget för 2017 ett mål på 80 %, och i
tabell ett soliditetsmål för år 2017 på 72 %. Utfallet anges inte i delårsrapporten. Stadsledningskansliet
uppger att soliditet är 38 % (38 % för delåret 2016) för kommunen, 41 % (40% för delåret 2016) för
koncernen, och för kommunen exklusive internbanken 73% (69% för delåret 2016). I delårsrapporten
görs ingen finansiell analys av den sammanställda kommunkoncernen, och ingen nyckeltalsanalys. Det
motiveras av att koncernelimineringarna är schablonberäknade i delåret vilket inte gör balansräkningen
helt jämförbar med helåret som balansräkningen jämförs med. I delårsrapporten analyseras dock
självfinansieringsgraden. För kommunen prognostiseras en självfinansieringsgrad för investeringarna
till 77 % år 2017, (95% för delåret 2016), vilket innebär att det finansiella målet på 80 % inte nås.
Balanskravsresultatet för 2017 beräknas till 192,1 mnkr.
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Resultatet i nämndernas driftredovisning prognostiseras till -15,7 mnkr för helåret, vilket främst är
beroende på Lokalförsörjningsnämndens indirekta kostnader gällande det nya internhyressystemet.
Driftsresultat uppgick till -11 mnkr för delår 2016. Upplysning i enlighet med RKR 14.1 byte
av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel, om
ändrade redovisningsprinciper gällande nytt internhyressystem och ändring av avskrivningsmetod,
saknas i delårsrapporten.
21 av 40 indikatorer avseende Kommunfullmäktiges mål har följts upp efter tertial två. En redovisning
och uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag görs också i delårsrapporten. Sex av totalt 21
indikatorer har uppnåtts efter tertial två. 17 av totalt 74 uppdrag för år 2017 bedöms som genomförda.
I delårsrapporten kommenteras några indikatorers måluppfyllelse.
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den av Kommunstyrelsen upprättade delårsrapporten
i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer avseende innehåll och utformning. I enlighet med RKR 22 Delårsrapport,
konstaterar Stadsrevisionen att en samlad bild om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås saknas.
Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november månad.
Detta medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer
mot denna bakgrund att perioden för delårsrapporten och dess behandling under november månad
i Kommunfullmäktige ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning.
Borås den 24 oktober 2016
FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc                           Ingwer Kliche                             Bill Johansson

Bo-Lennart Bäcklund                       Olle Hermansson                       Lennart Krok
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Stadsrevisionens årsberättelse 2017

Inledning
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet
utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att
kontrollera att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall också följa god
revisionssed. Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning.
Revisorerna prövar
• om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
• om räkenskaperna är rättvisande
• om den interna kontrollen som görs är tillräcklig
Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder,
styrelser, förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras
med berörd nämnd eller styrelse.

Strategiska målområden - indikatorer
och uppdrag
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Kommunfullmäktige

Uppdrag

När staden arrangerar
konferenser, bokar
hotell och köper mat
ska Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning
liksom närproducerade
livsmedel efterfrågas
och målnivå/
indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat
tillämpas.

Status År 2017

Genomfört

Kommentar År 2017

Vid bokning av
planeringskonferens med de
förtroendevalda har uppgifterna
kontrollerats
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Nämndens verksamhet
Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr
Statsbidrag
Avgifter och övriga
intäkter
Summa intäkter

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

0

0

0

0

0

543

426

376

426

50

543

426

376

426

50

-3 915

-4 487

-4 651

-4 899

-248

Lokaler

-286

-293

-178

-178

0

Övrigt

-818

-753

-797

-628

169

Personal

0

0

0

0

0

-5 019

-5 533

-5 626

-5 705

-79

0

0

0

0

0

-4 476

-5 107

-5 250

-5 279

-29

4 350

4 450

4 450

4 450

0

Resultat efter kommunbidrag

-126

-657

-800

-829

-29

Godkänt ianspråktaget ackumulerat
resultat

750

700

800

800

0

Resultat jfr med tillgängliga medel

624

43

0

-29

-29

1 631

974

174

145

-29

Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag

Ackumulerat resultat

Foto: Jeanette Larsson

Kapitalkostnader
Summa kostnader
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Resultatanalys
Intäkterna är högre än budgeterat på grund av debitering för granskning av SÄRF och Sjuhärads
kommunalförbund. Personalkostnaderna är högre än budgeterat beroende på vikarie för föräldraledig
revisor samt avgående förvaltningschefs slutlön. Kostnaderna för revisionskonsulter är lägre än
budgeterat då Stadsrevisionen genomfört fler granskningar via kontoret under året.

Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

Revision

Tkr

-4 476

-5 107

-5 250

-5279

-29

Summa

-4 476

-5 107

-5 250

-5279

-29
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Verksamhetsanalys
Organisation
De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna
har bevakningsansvar för specifika nämnder. För varje revisorsgrupp utser Kommunfullmäktige en
ordförande och en vice ordförande, ur den gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommunala
bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet.
Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga
nämnduppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.
Personalstyrkan vid revisionskontoret har under större delen av året uppgått till fem personer.
Revisionskontorets personal utgörs av tre män och två kvinnor. Stadsrevisionen kompletterar den
egna personalen med externa konsulter.

Verksamhetsmål
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som följer lagstiftning och God revisionssed,
vilket bl.a. innebär:
• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra revisorsgrupperna
• att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda
mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen
av verksamheten är tillräcklig
•
att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d v s om de löpande
och årliga räkenskaperna är rättvisande
• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder
• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller ansvarsprövning till varje nämnd
och till Kommunstyrelsen
• att lämna granskningsrapporter till Kommunfullmäktige avseende lekmannarevisorernas
granskning av de kommunala bolagen

Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och samverkan
Stadsrevisionen i Borås deltar i samarbetet inom Starev – ett samarbetsorgan för kommuner med
egna revisionskontor. Förtroendevalda och tjänstemän har regelbundet ett utbyte av erfarenheter
inom Starev; bl a genom konferenser.
Stadsrevisionen prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och såväl förtroendevalda som
tjänstemännen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.
Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller
verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar i Skyrev
(Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) och tre av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade
kommunala yrkesrevisorer.

Foto: Emil Dalqvist

Stadsrevisionen i Borås samverkar med revisorerna i Västra Götalandsregionen och med Stadsrevisionen
i Göteborg. De tre revisionskontoren har regelbunden gemensam kompetensutveckling och
nätverksaktiviteter.

165

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/revisionskontoret

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-05-17

§ 100
Dnr KS 2017-00527 100
Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata
utförare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 70, sid B 1451)
Alla nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig. Förskolenämnden,
Grundskolenämnden, Servicenämnden och BoråsBoråsTME har avstått från att
yttra sig. Övriga nämnder och bolag tillstyrker förslaget.
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som
bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp
verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna
gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur
fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagstiftarens mål är att: förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, - öka allmänhetens insyn
i privata utförares verksamhet, samt - stimulera till ett strategiskt förhållningssätt
när privata utförare anlitas. (Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument
benämns detta dokument riktlinjer.)
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter att en offentlig upphandling
genomförts, främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen
om valfrihetssystem (LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både
när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen.
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen
organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse,
som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller
förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Fristående
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

2018-05-17
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 177
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med
2021.
Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och
resultaten av dessa
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och med 2021.
Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen redovisa till Kommunstyrelsen
hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 24 maj 2018
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Leila Pekkala (S)
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Ewa Luvö
Handläggare
033 353040

Datum

Instans

2018-04-09

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00527
100
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Kommunfullmäktige

Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av
privata utförare
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta


Riktlinjer för uppföljning av privata utförare fastställs att gälla till och
med 2021.



Nämnder och bolag ska årligen, i samband med årsredovisningen
redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn
har bedrivits och resultaten av dessa

Ärendet i sin helhet
Alla nämnder och bolag har getts möjlighet att yttra sig. Förskolenämnden,
Grundskolenämnden, Servicenämnden och BoråsBoråsTME har avstått från att
yttra sig. Övriga nämnder och bolag tillstyrker förslaget
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som
bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp
verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna
gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod
anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur
fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lagstiftarens mål är att: förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, - öka allmänhetens insyn
i privata utförares verksamhet, samt - stimulera till ett strategiskt
förhållningssätt när privata utförare anlitas. (Enligt Borås Stads riktlinjer för
styrdokument benämns detta dokument riktlinjer.)
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter att en offentlig upphandling
genomförts, främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen
om valfrihetssystem (LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både
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Hemsida
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501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör och i ett
valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker,
fastighetsförvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala
bolagen.
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en
kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen
organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad
utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse,
som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller
förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Fristående
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare
2. Checklista för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet (Bilaga)
3. Remissammanställning

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer
för uppföljning av privata
utförare av kommunal
verksamhet

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:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021
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Riktlinjer för uppföljning
av utförare av kommunal
verksamhet
Inledning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.
Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina
egna huvudmän och omfattas därför inte.
I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya
avtal träffas med privata utförare.
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:
•
•
•

i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
eller för respektive nämnd och styrelse och
så att stadens mål kan uppfyllas.

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.
I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register.
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete
och möjliggöra allmänhetens insyn.

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare.
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn.
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till
nämndens eller styrelsens utförare.

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och
insyn har bedrivits och resultaten av dessa.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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Datum

2017-06-28
Ewa Luvö, 033-35 30 40
ewa.luvo@boras.se
Iqbal Musaji, 033-35 70 05
Iqbal.musaji@boras.se

Checklista för uppföljning av utförare av kommunal
verksamhet
1. Vad är det som ska följas upp?
2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av
skatter och avgifter).
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag
genomför uppföljningen!
4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse.
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta
kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc.
6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos
leverantören. (Beroende på punkt 5)

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

stadsledningskansliet@boras.se 033-35 70 00 vx

Telefon
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-21
Instans

Kommunstyrelsen

§ 277

Dnr KS 2018-00315 2.3.2.1

Anställning av förvaltningschef till Servicekontoret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Kenneth Lundqvist som
förvaltningschef med placering på Servicekontoret.
Sammanfattning av ärendet
Till tjänsten som förvaltningschef för Servicekontoret har 2 personer
intervjuats. Intervjuerna har skett i tre olika grupper: ledningsgrupp, facklig
grupp, och presidium tillsammans med programansvariga kommunalråd och
personalchef. Kenneth Lundqvist arbetar idag som VD för Essunga Bostäder
AB.

Beslutsunderlag
1. MBL-protokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2018-06-14

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00075 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Anmälningsärenden 2018-06-14
Servicenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Anmälningsärenden
a. Ekonomisk månadsavstämning maj 2018
b. Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-12 § 74 Översiktsplan för Borås
Dnr SN 2018-00071 1.1.3.1
c. Kommunstyrelsens beslut 2018-04-23 § 241 Internhyra – förslag till ett
nytt system
Dnr SN 2018-00072 1.1.3.1
d. Revisionsredogörelse och revisionsberättelse för Servicenämnden 2017
Dnr SN 2018-00073
e. Information om klimatkompensation för resor med bil och flyg
Dnr SN 2018-00077
f. Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare
Dnr SN 2018-00078
g. Stadsrevisionens årsrapport 2017
Dnr SN 2018-00080
h. Kommunstyrelsens beslut 2018-05-21 § 277 Anställning av
förvaltningschef till Servicekontoret
Dnr SN 2018-00083 1.1.3.1
Kent Hedberg
Ordförande
Lars Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

DELEGATIONSBESLUT
Datum

Instans

2018-06-14

Servicenämnden
Dnr SN 2018-00074 1.1.3.1

Ingeborg Moss
Handläggare
033 357444
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Delegationsbeslut 2018-06-14
Servicenämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna
Delegationsbeslut

1. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad
Dnr SN 2018-00006
2. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar
Dnr SN 2018-00006
3. "[Skriv ärendetext]"
Dnr "[Skriv diarienummer]"
4. "[Skriv ärendetext]"
Dnr "[Skriv diarienummer]"

Kent Hedberg
Ordförande
Lasr Holmkvist
tf Förvaltningschef

Servicenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Pantängen, Västerängsgatan
6

boras.se

servicekontoret@boras.se

033-35 70 00 vxl

