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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 12 juni 2017 kl 14.00
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

1

Anmälningsärenden:
a)

Granskning av informationshantering i Borås Stads
IT-system.
(2017/KS0311 005-1)
(Bil)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017.
(2017/KS0198 106-1)
(Bil)

c)

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket.
(2016/KS0842 026-1)

d)

(Bil)

Bidrag till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås för
2017 års verksamhet.
(2017/KS0443 105-1)
(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Delegationsbeslut 2017-03-16, ärendenummer 1/2017)
(2017/KS0053 282-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc

Kc

3
4
5

6

Regler för koncerninköp.
(2017/KS0203 059-1)

(Bil)

Policy för koncerninköp.
(2017/KS0202 059-1)

(Bil)

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk
omsorg.
(2016/KS0795 007-3)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta!
(2013/KS0609 110-1)

(Bil)
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Kc
Kc

Kc
Kc

PF

7
8

9
10

1

Gallring av information i LIS.
(2017/KS0182 004-1)

(Bil)

Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron.
(2017/KS0183 004-1)

(Bil)

Tertial 1 2017 Kommunstyrelsen.
(2017/KS0414 042-1)

(Bil)

Finansiering av Grannsamverkansskyltar - Ansökan om
kommunbidrag.
(2017/KS0413 048-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 6-26 april 2017 (ärendenummer 127-128, 143, 153,
194, 227, 240, 243, 253-273, 275-279, 281-305,
307-310 och 314/2017)
(2017/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
(Den 11 april 2017 (ärendenummer 2/2017)
(2017/KS0003 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
PF
KU

2
1

Kommunstyrelsens delegationer.
(2017/KS0200 002-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Rapport - uppdrag utanför budget Utredning och
anpassning av upptagningsområdena för skolan såväl
inom Borås Stad som med angränsande kommuner.
(2017/KS0375 609-3)
(Bil)

b)

Synpunkter angående förslaget av en omorganisation
av Äspered- och Rångedalaskolan.
(2017/KS0336 611-3)
(Bil)
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c)

Remiss: Inriktningsdokument ungdomsmottagningar.
(2017/KS0250 701-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

2

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016.
(2016/KS0518 600-3)

(Bil)

KU

3

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD)
och Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning av ensamkommande
barn - Utrymme för kommunen att agera.
(2016/KS0308 139-3)
(Bil)

KU

4

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson
(M) och Annette Carlson (M): Livsviktigt projekt mot ungdomars
psykiska ohälsa.
(2014/KS0329 701-3)
(Bil)

KU

5

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle.
(2016/KS0746 139-1)

(Bil)

KU

6

Skrivelse till Kommunstyrelsen angående alkolås i Borås Stads
fordon.
(2017/KS0335 761-2)
(Bil)

M

1

Demontering och försäljning av processutrustning på fastigheten
Jössagärdet 12, AkzoNobel på Göta.
(2016/KS0407 252-2)
(Bil)

M

2

Begäran om detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl.
(2017/KS0329 269-2)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Initiativärende: Det är dags att diskutera AB Bostäders
roll på bostadsmarknaden i Borås.
(2016/KS0617 107-1)
(Bil)

b)

Information från Migrationsverket 14§ förordningen
(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande som
träder i kraft 1 juli 2017.
(2017/KS0209 133-3)
(Bil)
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c)
d)
e)

f)

Styrelseprotokoll för de kommunala bolagen.
(2017/KS0088 107-1)

(Bil)

Borås Djurpark AB, extra bolagsstämma.
2016/KS0717 107-1)

(Bil)

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen.
(2017/KS0090 107-1)

(Bil)

Årsstämmor för de kommunala bolagen.
(2017/KS0089 107-1)

(Bil)

(Förslag: a–f till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(18 maj 2017, Ärende 03)
Fordringar om en sammanlagd summa av 492 550
kronor, alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har
avskrivits i enlighet med delegation.
(2017/KS050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E
E

E

E

3
4
5

6

7

Finland 100 år som självständig nation.
(2017/KS0421 105-3)

(Bil)

Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi.
(2017/KS0164 730-1)

(Bil)

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD): Mer med
medmänsklighet i Borås.
(2014/KS0653 759 -3)

(Bil)

Intern kontrollplan 2017 samt redovisning av intern
kontroll 2016 för de kommunala bolagen.
(2017/KS0197 007-1)

(Bil)

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem
2017.
(2016/KS0736 611-3)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

7 (7)

2017-06-12

SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande över ansökan om planbesked
för detaljplan för Hässleholmen, Enheten 15.
(Delegationsbeslut 2017-05-29)
(2017/KS0220 214-2 )

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Yttrande över samråd för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5.
(2015/KS0434 214-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Linköping Borås.
(2016/KS0176 532-1)
(Bil)

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

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 3

BESLUTSFÖRSLAG

Regler för koncerninköp
Kommunstyrelsen föreslås under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ”Policy för koncerninköp” fastställa ”Regler för koncerninköp”. Förslaget är en anpassning till kommunens styrsystem
och till reglementet för Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige fastställt. ”Regler för koncerninköp” innehåller utöver redaktionella förändringar enbart några smärre förändringar. Den lagstiftning
som berörs har uppdaterats, kommunchefen ges mandat att utse Upphandlingsrådet och Koncerninköp
ges mandat att avgöra vilka intressen (områden) som ska upphandlas genom samordnad upphandling.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fastställa Regler för koncerninköp.

2017-05-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0203 059
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20170504/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)

PM
2017-06-12

Dnr 2017/KS0203 059

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandlingsavdelningen
Pelle Pellby

Regler för koncerninköp
Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet Kommunfullmäktiges uppdrag att strategiskt
styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. Verksamheten har flyttats från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen och är en del i Stadsledningskansliets verksamhet.
Det innebär att styrdokument behöver anpassas till nya ansvars- och organisatoriska
förutsättningar. Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016 på förslag av Tekniska
nämnden ”Regler för upphandling”. Reglerna innehåller dels ett policyavsnitt dels ett
regelavsnitt.
Kommunfullmäktige föreslås nu fastställa policyavsnittet i nuvarande styrdokument i
en särskild ”Policy för koncerninköp”. Förslaget till ”Policy för koncerninköp” innehåller inga förändringar i sak jämfört med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om
”Regler för upphandlingsverksamheten”. Förslaget är en anpassning till kommunens
styrsystem och till reglementet för Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige fastställt. I policyn har det tydliggjorts att Kommunstyrelsen utfärdar regler för koncerninköp.
Kommunstyrelsen föreslås under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
”Policy för koncerninköp” fastställa ”Regler för koncerninköp”. Förslaget är en anpassning till kommunens styrsystem och till reglementet för Kommunstyrelsen som
Kommunfullmäktige fastställt. ”Regler för koncerninköp” innehåller utöver redaktionella förändringar enbart några smärre förändringar. Den lagstiftning som berörs
har uppdaterats, kommunchefen ges mandat att utse Upphandlingsrådet och Koncerninköp ges mandat att avgöra vilka intressen (områden) som ska upphandlas genom samordnad upphandling.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Fastställa Regler för koncerninköp.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
» Regler

Borås Stads

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

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2019 2020
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Regler för
upphandling
koncerninköp
Denna text tas om hand i Kommunfullmäktiges beslut om Policy för koncerninköp
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och
miljömässiga hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funk- tion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan
Upphandlingsavdelningen och sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på
den konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta,
proportionella, förutsägbara och icke-diskriminerande.
Ovanstående text tas om hand i ”Policy för koncerninköp”
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av
sam- ordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild
verksamhets intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Reglerna gäller, utöver Borås Stads ”Policy för koncerninköp”, lagen om offentlig
upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK)
och lagen om valbarhetssystem (LOV), all Borås Stads upphandling och alla inköp av
varor, tjänster och entreprenader. De omfattar alla Borås Stads förvaltningar och
bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en
majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla dessa i ordet ”kommunen”.
Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad
kravställing, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för
att se även till kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta
ligger bl.a. att med- verka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av
Upphandlingsavdelningen Koncerninköp i medverkan av den mest lämpliga
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kompetensen i verksamheterna för de aktuella varorna eller tjänsterna. Tekniska
nämnden Kommunchefen tillsätter Upphandlingsrådet som avgör vilka intressen som
är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som
finns i övergripande ramavtal. Ingångna avtalen ska användas, och avrop ska ske
enligt avtal. Om ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan hos Koncerninköp.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter
om det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna
förvaltningar
och bolag utan även med andra kommuner och kommunala bolag,
kommunförbund, lands- ting och statliga myndigheter.
Verksamhetsövergripande upphandlingar
Verksamhetsövergripande upphandling ska ske där det finns ett gemensamt behov
hos flera förvaltningar, bolag eller samarbetspartner. Upphandlingen ska
genomföras av Upphandlingsavdelningen Koncerninköp eller någon av de
deltagande verksamheterna.
Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för
kontroll av behov, upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Saknas
kompetens ska Upphandlingsavdelningen Koncerninköp anlitas.
Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske när behovet endast berör en verksamhet.
Saknas kompetens ska Upphandlingsavdelningen Koncerninköp anlitas.
Direktupphandling
Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar
räknas samman. Den som upphandlar måste därför kontrollera både avtalets
totala värde och liknande direktupphandlingar, även som löper över flera år.
Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara.
Direktupphandlingar ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett halvt
basbelopp behöver dock inte konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från
direktupphandlingsreglerna, t.ex. om endast en leverantör är aktuell. Sådana
avsteg ska rapporteras skriftligt till Upphandlingsavdelningen Koncerninköp
med motivering.
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Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från
lagen om offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall.
Saknar verksamheten kompetens för prövningen ska jurist på Stadskansliet
Stadsledningskansliet tillfrågas.
Förhållningssätt
Affärsetik
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk.
Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda
därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.
Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en
nära affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land
där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören betalat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen
ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Vi ska
välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören
ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen
grundas på livscykeln. Förfrågningsunderlaget Upphandlingsunderlaget ska tydligt visa vilka
parametrar som ingår.
Kraven måste vara proportionerliga, ha en koppling till varan eller tjänsten, vara möjliga att
kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra regioner eller länder.
Sociala och etiska hänsyn
Borås Stad ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska tas hänsyn till ILO:s konventioner
om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att leverantörens verksamhet följer lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive arbetarskydd,
arbetsmiljö och minimilön.
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I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som
anställda i kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i
verksamheten. Villkor om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra
upphandlingar.
Tilldelningsbeslut
Upphandlingschef K o n c e r n i n k ö p s c h e f delegation att fatta
tilldelningsbeslut vid samordnade upphandlingar samt vid
verksamhetsövergripande upphandlingar som har genomförts av
Upphandlingsavdelningen Koncerninköp.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte genomförs av
Upphandlingsavdelningen Koncerninköp ska tilldelningsbeslut fattas av
parterna var för sig eller av den part som företräder de övriga upphandlande
myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska
tilldelningsbeslut fattas av nämnd eller enligt delegation.
Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för
såväl varor som tjänster.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Upphandlingsavdelningen Koncerninköp
att träffa avtal vid samordnad upphandling.
Skyldighet att använda avtal
Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare
Om inte annat beslutas har upphandlingschefen Koncerninköpschefen, vid
samordnade upphandlingar, delegation att underteckna avtal, besluta om
förändringar och förlängning av avtal, samt att godkänna överlåtelse till ny
leverantör vid företagsövertagande.
Vid verksamhetsövergripande upphandling ska avtalet undertecknas av
upphandlingschefen Koncerninköpschefen förutsatt att upphandlingen
genomförts av Upphandlingsavdelningen Koncerninköp.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte har genomförts av
Upphandlingsavdelningen Koncerninköp ska avtalet undertecknas av
parterna var för sig eller av den part som företräder de övriga
upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska avtal
tecknas av nämnd eller enligt delegation.
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Registrering och förvaring
Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. Avtalsdatabasen ska
vara tillgänglig via kommunens intranät. Direktupphandlingar registreras i
direktupphandlings- modulen.
Uppföljning och kontroll
Upphandlingen ska innehålla vitesklausuler och ge kommunen rätt att häva hela avtalet vid
en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar för eventuella
underleverantörer som för sig själv.
Upphandlande myndighet ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor och
tjänster. Kommunen kan anlita oberoende kontrollör eller myndighet för kontroll.
Kommu- nen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om lagar och avtal
följs.
Ansvar
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska stratetiskt styra koncernövergripande upphandlingsverksamhet och
vara kompetenscentrum och inköpscentral.
Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser
sker till avtalade villkor och att beloppsgränser kopplade till upphandling inte överskrids.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ska strategiskt styra koncernöverskridande upphandlingsverksamhet
samt vara kommunens kompetenscentrum och inköpscentral.
Koncerninköp
Koncernköp avgör vilka intressen som ska upphandlas genom samordnad upphandling
Upphandlingsrådet
Tekniska nämnden utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer. Rådets
uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med utgångspunkt
i att skapa synergi för hela koncernen.
Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.
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POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
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Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
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Borås Stads

Regler för
koncerninköp

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:
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Regler för koncerninköp
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av
samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Reglerna gäller, utöver Borås Stads ”Policy för koncerninköp”, lagen om offentlig upphandling
(LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om valbarhetssystem
(LOV), all Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader.
De omfattar alla Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser
där Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla
dessa i ordet ”kommunen”.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad
kravställing, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att
se även till kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger
bl.a. att medverka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av
Koncerninköp i medverkan av den mest lämpliga kompetensen i verksamheterna för
de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommunchefen tillsätter Upphandlingsrådet som
avgör vilka intressen som är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns
i övergripande ramavtal. Ingångna avtalen ska användas, och avrop ska ske enligt avtal.
Om ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan hos Koncerninköp.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter om
det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna förvaltningar
och bolag utan även med andra kommuner och kommunala bolag, kommunförbund,
landsting och statliga myndigheter.

Verksamhetsövergripande upphandlingar
Verksamhetsövergripande upphandling ska ske där det finns ett gemensamt behov hos
flera förvaltningar, bolag eller samarbetspartner. Upphandlingen ska genomföras av
Koncerninköp eller någon av de deltagande verksamheterna.
Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för kontroll av behov,
upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Saknas kompetens ska Koncerninköp anlitas.

Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske när behovet endast berör en verksamhet. Saknas
kompetens ska Koncerninköp anlitas.

Direktupphandling
Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar räknas
samman. Den som upphandlar måste därför kontrollera både avtalets totala värde och
liknande direktupphandlingar, även som löper över flera år.
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Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara. Direktupphandlingar
ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett halvt basbelopp behöver dock inte
konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från direktupphandlingsreglerna, t.ex. om
endast en leverantör är aktuell. Sådana avsteg ska rapporteras skriftligt till Koncerninköp
med motivering.

Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från lagen om
offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall. Saknar verksamheten
kompetens för prövningen ska jurist på Stadsledningskansliet tillfrågas.

Förhållningssätt
Affärsetik

Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk.
Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller
intressen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste
uppträda därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller
övrig arbetsledning.
Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling
eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en nära
affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land
där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören
betalat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn

Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen
ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt miljöarbete. Vi
ska välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och
miljöpåverkan som möjligt.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning,
sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören
ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen
grundas på livscykeln. Upphandlingsunderlaget ska tydligt visa vilka parametrar som ingår.
Kraven måste vara proportionerliga, ha en koppling till varan eller tjänsten, vara möjliga
att kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra regioner eller länder.
Sociala och etiska hänsyn

Borås Stad ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska tas hänsyn till ILO:s konventioner
om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Avtalet ska kräva att
leverantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att leverantörens
verksamhet följer lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive
arbetarskydd, arbetsmiljö och minimilön.
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I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som anställda
i kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i verksamheten.
Villkor om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra upphandlingar.

Tilldelningsbeslut
Koncerninköpschef delegation att fatta tilldelningsbeslut vid samordnade upphandlingar
samt vid verksamhetsövergripande upphandlingar som har genomförts av Koncerninköp.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte genomförs av Koncerninköp ska
tilldelningsbeslut fattas av parterna var för sig eller av den part som företräder de övriga
upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska tilldelningsbeslut
fattas av nämnd eller enligt delegation.

Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för såväl varor
som tjänster.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Koncerninköp att träffa avtal vid samordnad
upphandling.
Skyldighet att använda avtal

Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare

Om inte annat beslutas har Koncerninköpschefen, vid samordnade upphandlingar,
delegation att underteckna avtal, besluta om förändringar och förlängning av avtal,
samt att godkänna överlåtelse till ny leverantör vid företagsövertagande.
Vid verksamhetsövergripande upphandling ska avtalet undertecknas av Koncerninköpschefen
förutsatt att upphandlingen genomförts av Koncerninköp.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte har genomförts av Koncerninköp
ska avtalet undertecknas av parterna var för sig eller av den part som företräder de övriga
upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska avtal tecknas av
nämnd eller enligt delegation.
Registrering och förvaring

Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. Avtalsdatabasen
ska vara tillgänglig via kommunens intranät. Direktupphandlingar registreras i
direktupphandlingsmodulen.

Uppföljning och kontroll
Upphandlingen ska innehålla vitesklausuler och ge kommunen rätt att häva hela avtalet vid
en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar för eventuella
underleverantörer som för sig själv.
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Upphandlande myndighet ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor
och tjänster. Kommunen kan anlita oberoende kontrollör eller myndighet för kontroll.
Kommunen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om lagar och avtal
följs.

Ansvar
		

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska stratetiskt styra koncernövergripande upphandlingsverksamhet
och vara kompetenscentrum och inköpscentral.
Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser
sker till avtalade villkor och att beloppsgränser kopplade till upphandling inte överskrids.
Koncerninköp

Koncernköp avgör vilka intressen som ska upphandlas genom samordnad upphandling
Upphandlingsrådet

Kommunchefen utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer. Rådets
uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med utgångspunkt
i att skapa synergi för hela koncernen.

Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.
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Policy för koncerninköp
Förslaget till ”Policy för koncerninköp” innehåller inga förändringar i sak jämfört med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om ”Regler för upphandlingsverksamheten”. Förslaget är en anpassning till kommunens styrsystem och till reglementet för Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige fastställt. I policyn har det tydliggjorts att Kommunstyrelsen utfärdar regler för koncerninköp.
Kommunstyrelsen kan under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ”Policy för koncerninköp” fastställa ”Regler för koncerninköp”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Upphäva beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten.
Fastställa Policy för koncerninköp.
2017-05-05
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0202 059
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2017-05-04/Svante Stomberg

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-06-12

Dnr 2017/KS0202 059

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandlingsavdelning
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Policy för koncerninköp
Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet Kommunfullmäktiges uppdrag att strategiskt
styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. Verksamheten har flyttats från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen och är en del i Stadsledningskansliets verksamhet.
Det innebär att styrdokument behöver anpassas till nya ansvars- och organisatoriska
förutsättningar. Kommunfullmäktige fastställde i maj 2016 på förslag av Tekniska
nämnden ”Regler för upphandling”. Reglerna innehåller dels ett policyavsnitt dels ett
regelavsnitt.
Kommunfullmäktige föreslås nu fastställa policyavsnittet i nuvarande styrdokument i
en särskild ”Policy för koncerninköp”. Förslaget till ”Policy för koncerninköp” innehåller inga förändringar i sak jämfört med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om
”Regler för upphandlingsverksamheten”. Förslaget är en anpassning till kommunens
styrsystem och till reglementet för Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige fastställt. I policyn har det tydliggjorts att Kommunstyrelsen utfärdar regler för koncerninköp.
Kommunstyrelsen kan under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om ”Policy för koncerninköp” fastställa ”Regler för koncerninköp”.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Upphäva beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten.
Fastställa Policy för koncerninköp.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2019 2020
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Regler Policy för
koncerninköp
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Upphandlingsavdelningen
K o n c e r n i n k ö p och sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den
konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella,
förutsägbara och icke-diskriminerande.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Reglerna Policyn gäller, utöver Borås Stads ”Regler för koncerninköp”, lagen om offentlig
upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster (LUF), lagen om koncessioner (LUK) och lagen om valbarhetssystem (LOV), all
Borås Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. De omfattar
alla Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad är
förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan innefattas alla dessa i ordet
”kommunen”. Kommunstyrelsen har uppdraget att utfärda regler för koncerninköp.
Text nedan tas om hand i Kommunstyrelsens regler för koncerninköp
Samordnad upphandling
Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad kravställning, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att se även till
kommunens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger bl.a. att medverka till att utveckla samordnad upphandling.
Samordnad upphandling ska ske där det finns gemensamma intressen, och göras av Upphandlingsavdelningen i medverkan av den mest lämpliga kompetensen i verksamheterna
för de aktuella varorna eller tjänsterna. Tekniska nämnden tillsätter Upphandlingsrådet som
avgör vilka intressen som är gemensamma.
Kommunens verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns i
övergripande ramavtal. Ingångna avtalen ska användas, och avrop ska ske enligt avtal. Om
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ramavtal saknas ska verksamheten väcka frågan.
Upphandling ska ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter om
det ger fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara med våra egna förvaltningar
och bolag utan även med andra kommuner och kommunala bolag,
kommunförbund, lands- ting och statliga myndigheter.
Verksamhetsövergripande upphandlingar
Verksamhetsövergripande upphandling ska ske där det finns ett gemensamt behov
hos flera förvaltningar, bolag eller samarbetspartner. Upphandlingen ska
genomföras av Upphand- lingsavdelningen eller någon av de deltagande
verksamheterna.
Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för
kontroll av behov, upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Saknas
kompetens ska Upphandlingsavdel- ningen anlitas.
Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske när behovet endast berör en verksamhet.
Saknas kompetens ska Upphandlingsavdelningen anlitas.
Direktupphandling
Vid beräkning av direktupphandlingsvärde ska liknande direktupphandlingar
räknas sam- man. Den som upphandlar måste därför kontrollera både
avtalets totala värde och liknande direktupphandlingar, även som löper över
flera år.
Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara.
Direkt-upphand- lingar ska dokumenteras. Direktupphandlingar under ett
halvt basbelopp behöver dock inte konkurrensutsättas eller dokumenteras.
Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från
direktupphandlingsreglerna, t.ex. om endast en leverantör är aktuell. Sådana
avsteg ska rapporteras skriftligt till Upphandlingsav- delningen med
motivering.
Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från
lagen om offentlig upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall.
Saknar verksamheten kompetens för prövningen ska jurist på Stadskansliet
tillfrågas.
Förhållningssätt
Affärsetik
Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och
opartisk. Tjänstemän och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande
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hänsyn eller intres- sen i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och
ansvariga måste uppträda därefter. Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till
närmaste chef eller övrig arbets- ledning.

Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i
upphand- ling eller inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller
anställd som får en nära affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma
leverantör privat.
Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det
land där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om
leverantören beta- lat skatter och avgifter ska ske innan denne anlitas.
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp.
Kommunen ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och systematiskt
miljöarbete. Vi ska välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så
liten klimat- och miljöpå- verkan som möjligt.
Avtalet ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin
energiförbruk- ning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier
hanteras. Leverantören ansvarar också för eventuella underleverantörer.
Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska
utvärderingen grundas på livscykeln. Förfrågningsunderlaget ska tydligt visa vilka
parametrar som ingår.
Kraven måste vara proportionerliga, ha en koppling till varan eller tjänsten, vara
möjliga att kontrollera, och får inte diskriminera leverantörer från andra regioner eller
länder.
Sociala och etiska hänsyn
Borås Stad ska ställa sociala och etiska krav. Särskilt ska tas hänsyn till ILO:s
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention.
Avtalet ska kräva att leve- rantören följer ILO:s kärnkonventioner.
Vid alla upphandlingar ska kommunen i avtalet ställa som villkor att leverantörens
verksam- het följer lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive
arbetarskydd, arbetsmiljö och minimilön.
I vård och omsorg ska anställda hos leverantör ha samma meddelarfrihet som
anställda i kommunen. Leverantören ska också tillförsäkra allmänheten insyn i
verksamheten. Villkor om meddelarfrihet och insyn kan ställas även i andra
upphandlingar.
Tilldelningsbeslut
Upphandlingschef har delegation att fatta tilldelningsbeslut vid samordnade
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upphandlingar samt vid verksamhetsövergripande upphandlingar som har
genomförts av Upphandlingsav- delningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte genomförs av
Upphandlingsavdel- ningen ska tilldelningsbeslut fattas av parterna var för
sig eller av den part som företräder de övriga upphandlande myndigheterna
och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska
tilldelningsbeslut fat- tas av nämnd eller enligt delegation.
Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för
såväl varor som tjänster.
Bolagen ska ge generell fullmakt till Upphandlingsavdelningen att träffa avtal
vid samord- nad upphandling.
Skyldighet att använda avtal
Kommunens verksamheter är skyldiga att känna till och utnyttja de ramavtal som finns.
Avtalstecknare
Om inte annat beslutas har upphandlingschefen, vid samordnade
upphandlingar, delegation att underteckna avtal, besluta om förändringar och
förlängning av avtal, samt att godkänna överlåtelse till ny leverantör vid
företagsövertagande.
Vid verksamhetsövergripande upphandling ska avtalet undertecknas av
upphandlingschefen förutsatt att upphandlingen genomförts av
Upphandlingsavdelningen.
Vid verksamhetsövergripande upphandling som inte har genomförts av
Upphandlingsav- delningen ska avtalet undertecknas av parterna var för sig
eller av den part som företräder de övriga upphandlande myndigheterna
och enheterna, med stöd av fullmakt.
Vid verksamhetsspecifika upphandlingar och direktupphandlingar ska avtal
tecknas av nämnd eller enligt delegation.
Registrering och förvaring

Alla upphandlade avtal ska registreras i kommunens avtalsdatabas. Avtalsdatabasen
ska vara tillgänglig via kommunens intranät. Direktupphandlingar registreras i
direktupphandlings- modulen.
Uppföljning och kontroll
Upphandlingen ska innehålla vitesklausuler och ge kommunen rätt att häva hela
avtalet vid en allvarlig brist i att uppfylla de krav Borås Stad ställer. Leverantör svarar
för eventuella underleverantörer som för sig själv.
6 Upphandlingsregler

Upphandlande myndighet ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor
och tjänster. Kommunen kan anlita oberoende kontrollör eller myndighet för
kontroll. Kommunen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om
lagar och avtal följs.
Ansvar
Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att ingångna avtal följs, kontroll av att
leveranser sker till avtalade villkor och att beloppsgränser kopplade till upphandling
inte överskrids.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ska strategiskt styra koncernöverskridande
upphandlingsverksamhet samt vara kommunens kompetenscentrum och
inköpscentral.
Upphandlingsrådet
Tekniska nämnden utser Upphandlingsrådet bland förvaltnings- och bolagschefer.
Rådets uppdrag är att ansvara för Borås Stad i upphandlings- och inköpsfrågor med
utgångspunkt i att skapa synergi för hela koncernen.
Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal.
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Strategi
Program
Plan
• Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Policy för
koncerninköp

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: 26 maj 2016
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Policy för koncerninköp
Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med ekonomiska, sociala och miljömässiga
hänsyn.
Upphandling ska svara mot verksamhetens behov. Allt som upphandlas ska ha rätt
funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och med hög säkerhet.
Upphandling ska planeras i god tid och ske i samverkan mellan Koncerninköp och
sakkunniga i verksamheten.
Upphandlingar ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan, och ta vara på den
konkurrens som finns. De krav som ställs ska vara tydliga, transparenta, proportionella,
förutsägbara och icke-diskriminerande.
Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av
samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets
intresse. De upphandlade avtalen ska användas.
Policyn gäller, utöver Borås Stads ”Regler för koncerninköp”, lagen om offentlig upphandling
(LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF), lagen om koncessioner (LUK) och lagen om valbarhetssystem (LOV), all Borås
Stads upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader. De omfattar alla
Borås Stads förvaltningar och bolag samt de föreningar och stiftelser där Borås Stad
är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Kommunstyrelsen har uppdraget att
utfärda regler för koncerninköp.

Borås Stad | policy för koncerninköp

3

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Kc 5

BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen.

170504
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0795 007
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 20170504/Svante Stomberg

Programområde: 3

Sida
1(2)

PM
2017-06-12

Dnr 2016/KS0795 007

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och
pedagogisk omsorg
Ärendet
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet
behöver utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta
åtgärder för att rekrytera och behålla utbildad personal.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömningar, men ser också att Förskolenämnden i sitt svar planerar att omhänderta de områden bedömningarna pekar på:





ny modell för systematiskt kvalitetsarbete,
ny fördelningsmodell,
utveckling av uppsökande verksamhet
strategier för rekrytering och kompetensförsörjning

När det gäller synpunkterna kring det systematiska kvalitetsarbetet delar Kommunstyrelsen uppfattningen om vikten att självskattningen måste kunna kompletteras med
t ex kvantitativa nyckeltal. Men detta kräver att de uppgifter som används också är
kvalitetssäkrade och att det tydligt framgår vad som mäts. Kommunstyrelsen anser
också att det är av största vikt att den statistik som rapporteras in till olika myndigheter är riktig och tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt i jämförelser med andra kommuner.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att Förskolenämnden tagit till sig av kritiken
och avser att använda granskningen som underlag för det fortsatta arbetet med att
göra förbättringar i verksamheten.
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Upprättat förslag godkänns och översänds till Stadsrevisionen.
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KVALITETEN I FÖRSKOLAN
OCH PEDAGOGISK OMSORG
Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad behöver säkerställa att resurser till
kommunala såväl som fristående verksamheter fördelas i enlighet med gällande författningar och Kommunfullmäktiges intentioner. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver
utvecklas avseende kvantitativa nyckeltal. Vidare behöver Borås Stad vidta åtgärder för att
rekrytera och behålla utbildad personal.
Rapporten och rapportsammandraget skickas härmed till Kommunstyrelsen,
Stadsdelsnämnderna och Förskolenämnden.
Svar på rapporten från Kommunstyrelsen och Förskolenämnden emotses senast den 28 april 2017.
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Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg

1 Inledning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Barn som är bosatta i Sverige som har fyllt ett år och ännu inte börjat i förskoleklass ska erbjudas
förskola inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman. Kommunfullmäktige i Borås Stad har beslutat att barn i staden får börja i förskola från
sex månaders ålder. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och
social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma
åldrar som barn och elever i förskolan eller elever i fritidshemmet.
Inom förskola och pedagogisk omsorg finns det kommunala och enskilda huvudmän. Enskilda får
efter ansökan till kommunen godkännas som huvudmän för förskola.1 Enskilda kan efter ansökan
till kommunen få rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg.2 Hemkommunen ska lämna bidrag
till varje huvudman med rätt till bidrag.3 Bidraget består av grundbelopp och i förekommande fall
av ett tilläggsbelopp.
Skolinspektionen beslutade den 16 oktober 2014 om föreläggande med vite på 600 000 kr för att
ansvariga i Borås Stad skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i den kommunala förskolan. Efter
överklagande sänktes vitet till 400 000 kr. Efter uppföljningsbesök ansåg Skolinspektionen att
Borås kommun vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna var avhjälpta och beslutade den
4 juli 2016 att avsluta tillsynen.
Stadsrevisionen har genomfört flera fördjupade granskningar som har berört förskoleverksamheten
de senaste åren. Bl.a. avseende övergrepp vid en förskola, förutsättningarna för ledarskap, och Borås
Stads personalpolitik.
I rapporten avseende Borås Stads personalpolitik gjordes bedömningen att Stadens personalpolitik
har så stora brister att den inte kan betraktas som ändamålsenlig. Bristerna bedöms utgöra en
allvarlig risk för stadens kompetensförsörjning och därigenom även för förvaltningarnas förmåga
att nå kvalitet och effektivet i verksamheterna.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Mot ovanstående bakgrund syftar projektet till att granska om Stadsdelsnämnderna i Borås Stad
dels i egenskap som huvudmän till kommunala förskolor och pedagogisk omsorg, dels bidragsgivare
och tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg lever upp till lokala
och nationella beslut utifrån styrning, ledning och tillsyn.

1
2
3

2 kap 5 § Skollagen
25 kap 10 § Skollagen
8 kap 21 § Skollagen, samt 25 kap 11 § Skollagen
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Revisionsfrågor:
- Hur är ansvaret för förskoleverksamheten och den pedagogiska omsorgen fördelat i Borås Stad?
- Finns rutiner i Borås Stad för uppföljning och utvärdering av förskolans och den pedagogiska
omsorgens verksamhet?
- Hur fördelas resurser till förskolor och pedagogisk omsorg?
- Genomförs konsekvensutredningar vid förändringar i verksamhet och organisation?
- Hur säkerställs kompetensförsörjning och kompetensutveckling?
- Får alla barn i Borås Stad plats i förskola inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmält
önskemål om förskola med offentlig huvudman?
- Finns det rutiner för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg och vilken
tillsyn görs?
- Vilken intern kontroll sker innan utbetalning av bidrag till fristående verksamhet?
- Följs rutin för kontroll av hushållens inkomstuppgifter?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar förskoleverksamhetens kvalitet med utgångspunkt från krav och förväntningar
på förskolan och vad som styr och ger förutsättningar för verksamheten. Kvalitetskriterierna uttrycks
i lagstiftning, regler och lokala styrdokument.

1.3.1 Ansvariga nämnder
Stadsdelsnämnderna är ansvariga för kvaliteten i den kommunala förskolan och för tillsynen av
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg i kommunen. Stadsdelsnämnd Öster är
ansvarig för kvaliteten hos kommunens enda dagbarnvårdare. Kommunstyrelsen är ansvarig för
att bevilja tillstånd för fristående förskolor och godkänna bidrag för enskild pedagogisk omsorg.
Stadsdelsnämnderna rapporterar tillsynsresultat för de fristående verksamheterna till Kommunstyrelsen.

1.4 Revisionskriterier
Kommunfullmäktige är mottagare av statens uppdrag till kommunerna. Konkret innebär det att
fullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala skolverksamheten har den kvalitet och
de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen i enlighet med
de krav som ställs i skollagstiftningen. Kommunfullmäktige har utsett tre stadsdelsnämnder som
ska fullgöra kommunens uppgifter avseende förskola och pedagogisk omsorg.

1.4.1 Kommunallagen (KL)
Enligt 6 kap. 7 § KL skall nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

1.4.2 Skollagen (SL) och Skolförordningen (SkolF)
I SL och SkolF regleras bl.a. de grundläggande bestämmelserna avseende förskola och pedagogisk
omsorg. I SL regleras bl.a. rättigheter och skyldigheter för barn och deras vårdnadshavare. Vidare
regleras huvudmannens ansvar för verksamheten och tillsyn av verksamheten.

1.4.3 Läroplan och allmänna råd
I Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2016 beskrivs förskoleverksamhetens värdegrund,
uppdrag, samt mål och riktlinjer för arbetet.
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Skolverkets allmänna råd med kommentarer förskolan ska ge vägledning till huvudmän (kommunala och fristående), förskolechefer, förskollärare och övrig personal i arbetslaget i syfte att stärka
verksamhetens måluppfyllelse. Dokumentet ger råd avseende styrning och ledning, barngruppens
och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, särskilt stöd, samt samarbetet med hemmet.
Skolverkets allmänna råd med kommentarer pedagogisk omsorg ska ge vägledning till huvudmän
(kommunala och fristående) och personal. Dokumentet ger råd avseende övergripande krav på
verksamheten, utveckling och lärande, särskilt stöd, barngruppens sammansättning och storlek,
personal, uppföljning och utvärdering, kommunens informationsskyldighet om pedagogisk omsorg,
samt bidrag och kommunal tillsyn.
Skolverket skriver att allmänna råd är rekommendationer men fastslår samtidigt att ” Allmänna råd
syftar till att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om inte kommuner, enskilda
huvudmän och personal handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.”4
Skolverket har satt riktmärken för barngruppernas storlek. För barn mellan ett och tre år kan barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan barngruppens storlek
vara nio till 15 barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig
till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.5

1.4.4 Stadens styrdokument
Kommunfullmäktige har den 20 december 2012 (reviderat 25 januari 2016) antagit Strategin
Bildningsstaden Borås. Strategin syftar till att fortsätta förbättringsarbetet i skolväsendet i Borås och
göra Borås till en bildningsstad. Utifrån Bildningsstaden Borås har det tagits fram en Utvecklingsplan
avseende förskola. Varje förvaltning inom skolväsendet och varje enhet ska ta fram en egen plan
där de förtydligar och konkretiserar sitt arbete.
Kommunfullmäktige har den 25 september 2014 beslutat om villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. I Borås Stad är det
Kommunstyrelsen som beslutar om godkännande av fristående förskola och beslutar om rätt till
bidrag för enskild pedagogisk omsorg.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Olof Fredholm och granskningsmedarbetare är Anna Sandström.

1.6 Metod
Granskningen bygger på dokumentstudier, samt intervjuer med tjänstemän på de tre
Stadsdelsförvaltningarna. Intervjuade har tillställts rapporten utan Stadsrevisionens bedömningar
för faktagranskning.

4
5

Skolverkets allmänna råd för förskola s.7.
http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/barngruppens-storlek-1.248999 datum 2016-12-05
5

Borås Stad | Stadsrevisionen •

2 Granskningsresultat
2.1 Ansvarsfördelning
I Borås Stad finns det tre Stadsdelsnämnder (Norr, Väster och Öster) som inom sitt geografiska
område ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg. Respektive förvaltning har en områdeschef
för förskola. Norr har 24 kommunala förskolor fördelat på 13 förskolechefer. Väster har 34 kommunala förskolor fördelat på 13 förskolechefer. Öster har 30 kommunala förskolor fördelat på 13
förskolechefer. Öster har dessutom ansvar för kommunens enda kommunala dagbarnvårdaren.
Förskolecheferna har i regel ansvar för 2-3 förskolor. Respektive Stadsdelsnämnd svarar för tillsynen
av fristående verksamheter inom sitt geografiska område.
Under Stadsdel Norr finns avdelningen Kommungemensam förskola och skola som arbetar för hela
Borås Stad. De enheter på avdelningen som arbetar mot förskola är; resursförskolan Kvarngården
Mini för barn med flera funktionsnedsättningar och Utvecklingsenheten som arbetar med att öka
måluppfyllelsen och med att skapa större likvärdighet mellan kommunens förskolor och skolor.
Borås Stads nuvarande organisation är under förändring och från och med årsskiftet 2016/2017
kommer den kommunala förskoleverksamheten (inklusive pedagogisk omsorg riktad mot barn i
förskoleålder) vara ordnad under en gemensam nämnd, Förskolenämnden.

2.2 Systematiskt kvalitetsarbete
Borås Stad ska som huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen inom förskola och pedagogisk omsorg.6 På övergripande nivå regleras arbetet i Borås Stad
i Bildningsstaden Borås som uppdaterades av Kommunfullmäktige i februari 2016. I dokumentet
framkommer utvecklingsområden som förskolan behöver arbeta med under längre tidsperioder.
I Strategin identifieras följande utvecklingsområden avseende förskola:
• Systematiskt kvalitetsarbete
• Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt
• Värdegrund
• Barn- och elevhälsoarbete
• Nyanlända/modersmål
• Digital kompetens
• Språk-, läs och skrivutveckling
• Matematik
Utöver ovanstående utvecklingsområden som har antagits av Kommunfullmäktige för förskoleverksamheten har LSG Arbetsgrupp i Utvecklingsplan 2016 FÖRSKOLA i Borås Stad fastslagit
naturvetenskap och teknik som ett ytterligare utvecklingsområde.
Uppföljning till huvudman av Bildningsstaden Borås
Respektive Stadsdelsnämnd arbetar med Utvecklingsplan 2016, och respektive förskola ska bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete.7 Utifrån strategin Bildningsstaden Borås ska respektive förskola förhålla
sig till strategin och de identifierade utvecklingsområdena i sina respektive planer. Intervjuerna visar
att Bildningsstaden Borås inte fullt ut bryts ner på enhetsnivå på samtliga förskolor, förskolorna
arbetar dock i varierande grad med de utvecklingsområden som identifierats i Bildningsstaden
Borås och Utvecklingsplan 2016, och de bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.
6
7

4 kap 3 § SL
4 kap 4 § SL
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Som ett led i kvalitetsuppföljningen till nämnder och huvudman sammanställer årligen utvecklingsenheten tre kommunövergripande rapporter som belyser förskolans verksamhet. Under 2016 har
hittills rapporterna Värdegrund 2016, och Undervisning och resultat 2016, publicerats.8 En rapport
om modersmålsstöd kommer att presenteras i december 2016. Rapporterna bygger på underlag från
respektive förskola, där medarbetare och förskolechef tillsammans värderar verksamhetens kvalitet
inom definierade utvecklingsområden. Utvecklingsenheten träffar förskolecheferna en gång i månaden. Träffarna ägnas åt kollegialt lärande och de områden som identifierats i utvecklingsplanen.
Under träffarna diskuteras också de kommunövergripande kvalitetsrapporterna.
Rapporterna bygger på självskattning. De intervjuade uppger att självskattning är en bra metod
för att bedöma, och ha som underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt framhålls att
självskattning behöver sättas i rätt kontext, analyseras, utmanas och diskuteras. Självskattningen
jämförs bl.a. med föräldraenkät.
Värdegrund 2016
Rapporten är uppdelad på sju avsnitt: värdegrundsarbete, trygghet och trivsel, likabehandlingsplan, normkritiskt förhållningssätt, barns inflytande, föräldrars inflytande, samt behov att lyfta till
huvudmannen. Avsnitten barns inflytande och föräldrainflytande är avsnitt där förskolechefernas
självskattning jämförts med föräldrarnas svar i Klimatundersökningen. Vårdnadshavarnas bild av
barn- och föräldrainflytande är inte lika positivt som förskolechefernas.
Enligt rapporten har de flesta förskolor ett fungerande värdegrundsarbete och generellt har förskolorna förbättrat sig jämfört med Värdegrundsrapporten från 2014. Man framhåller bl.a. att dialogen
med vårdnadshavare behöver utvecklas, att kvaliteteten på värdegrundsarbetet är beroende av
personalens utbildningsnivå, och att insatser behöver göras för att rekrytera behörig personal och
för att behålla kompetent personal.
Undervisning och resultat 2016
Rapporten som tas fram varje år har för 2016 ett särskilt fokus på matematikundervisningen
i förskolan. De olika delarna är undervisning i förskolan, matematikundervisning i förskolan,
matematiklyftet, behov att lyfta till huvudmannen, och slutsatser. De flesta förskolor skattar sig
högt inom de olika delarna. Den delen som sticker ut negativt i rapporten är självskattning avseende övergångsmöte mellan förskola och förskoleklass där mer än hälften av förskolorna skattar
att övergången, fungerar inte alls, eller fungerar i liten utsträckning. I rapporten framkommer att
det blir kvalitetsskillnad i undervisningen mellan avdelningar som har flera förskollärare och de
avdelningar som endast har någon eller ingen förskollärare.
Rapporten pekar också på svårigheten att få tag i förskollärare, bristfälliga lokaler för undervisning,
barngruppernas storlek, och att det krävs särskilda åtgärder för att stödja barn med annat modersmål.

Ecers-metodiken
I förskolan finns det sex pedagoger (s.k. Ecers-pedagoger) som arbetar med att granska pedagogiska
processer utifrån Ecers-metodiken (Early Childhood Environment Rating Scale). Ecers-pedagogen
ska ses som ett externt öga som ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Initialt
under en treårsperiod har i princip alla förskolor fått besök av Ecers-pedagoger. Ecers-stödet ges
numera när det efterfrågas av förskolechefer men tanken är att alla förskolor fortsatt ska få besök
av Ecers-pedagoger. Två av tre intervjuade förskolechefer uppger att de haft Ecers-pedagoger på
sina respektive förskolor. Det sker ingen redovisning av resultat av Ecers-stöd i de kommunövergripande rapporterna som publicerats under 2016. Däremot kan resultaten användas för att utveckla
ett specifikt område på den förskola där Ecers-besöket ägt rum, samt på utvecklingsenheten för
att identifiera nya övergripande utvecklingsområden.
8
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2.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete på nämndnivå
Kommunfullmäktige har under målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga beslutat
om indikatorn Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.
Tabell 1.
Andel föräldrar
som känner sig
trygga när de
lämnar sitt barn
på förskolan, %

Utfall 2014

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2016

Stadsdel Norr

96,6

96,8

93

100

Stadsdel Väster

96,7

97,6

96,4

98

Stadsdel Öster

96,3

97,6

95,5

100

Borås Stad

96,6

97,4

95,4

99

Ingen av Stadsdelarna når upp till målsättningen för 2016 som redovisas i T2.
Stadsdelsnämnd Öster har under målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga, beslutat
om indikatorn Alla förskolor ska ha en handlingsplan för arbetet med modersmålsstöd. Utfallet
för 2016, tertial 2 är att 60 % av förskolorna har en handlingsplan, jämfört med målvärde 100 %.
Alla förskolor uppges ha påbörjat sina planer.
Stadsdelsnämnd Öster har under målområdet Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt, beslutat om
indikatorn Alla förskolor ska systematiskt arbeta med hälsofrämjande åtgärder såsom minskade
bullernivåer på förskolan samt giftfria förskolor. Utfallet för 2016 är 100 % måluppfyllelse jämfört
med målvärde 80 %.
Ingen av de två andra Stadsdelsnämnderna har lokala indikatorer för förskolan.
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Den offentliga statistiken för 2015 över förskoleverksamhet ger följande bild:
Tabell 2.
Borås
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal
Årsarbetare i
förskola med
pedagogisk högskoleexamen
Kostnad förskola
kr/inskrivet barn
Barn 1-5 år
inskrivna i förskolan, andel %

Större städer

Övriga Sjuhärad

5,3

5,3

5,3

53,8

52,0

54,3

128 169

136 570

134 318

79

85

81

Källa: Kolada (Skolverket och SCB)
Ingen av Stadsdelsnämnderna följer upp kvantitativa nyckeltal som på enhetsnivå beskriver förskolornas kvalitetsutveckling, vilket innebär att Stadsdelsnämnderna inte får information om andelen
förskollärare per avdelning eller barngruppernas storlek och sammansättning på de olika enheterna.
Sammanfattningsvis konstateras att nämnderna/förvaltningarna följer upp och utvärderar förskolan
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen av arbetet bygger till största delen på
självskattning. Mest framträdande är bristen på, och den ojämna fördelningen av, förskollärare
och de konsekvenser den får för verksamheten.

2.3 Fördelningen av resurser
Det svenska skolsystemet bygger på likvärdighetsprincipen och ska vara kompenserande d.v.s.
uppväga skillnader i barns förutsättningar. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter barnens olika behov enligt SL.9
Resursfördelning till stadsdelnämndernas olika verksamheter sker utifrån befolkningsansvaret.
Varje stadsdelsnämnd får en samlad resurs för de olika verksamhetsområdena. Nämnden kan
sedan prioritera mellan verksamhetsområdena. Avseende kommunala förskolor fördelas resurser
till stadsdelsnämnderna utifrån antal barn i förskoleålder i stadsdelen. 90 % av resurserna fördelas
direkt och 10 % viktas där 7 %-enheter viktas mot barn med förvärvsarbetande föräldrar och 3
%-enheter för barn med föräldrar med utländsk bakgrund. Utöver resursfördelningsmodellen har
stadsdelarna de senaste åren fått olika ramanslag och tilläggsanslag, summorna har varierat mellan
åren. Stadsdelarna har också kunnat söka statsbidrag för minskning av barngruppernas storlek.
Stadsdelsnämnderna beslutar själva hur de lokalt ska fördela resurserna mellan Stadsdelsnämndens
verksamhetsområden och mellan förskolorna. I realiteten finns det idag tre resursfördelningsmodeller
för förskolan. Stadsdelsnämnd Norr fördelar resurser jämt per avdelning, på en småbarnsavdelning
ska det vara max 16 barn, på en blandavdelning ska det vara max 19 barn och på en avdelning

9

2 kap 8a§ SL
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för större barn max 22 barn. Stadsdelsnämnd Väster fördelar resurser mellan förskolor utifrån
prognoser över hur många barn respektive förskola beräknas ta emot under året. Ingen särskild
socioekonomisk kompensation utgår i Norr eller Väster. Motiveringen utifrån intervjuerna är att
barnens närvaro i socioekonomiskt svaga förskolor är lägre (15 timmars barn). I Öster beräknar man
att en anställd på en förskola med socioekonomiskt starka barn har ett volymtimmeskrav på 200
timmar mot ett volymtimmeskrav på 190 timmar på en förskola med socioekonomiskt svaga barn.
Stadsdelen bekostar förskolplatser för barn som är folkbokförda i Stadsdelen och går på en fristående förskola/enskild pedagogisk omsorg eller på en kommunal förskola i en annan Stadsdel.

Barngruppernas storlek
Flera förskolor har sökt och blivit beviljade bidrag för minskning av barngruppernas storlek. Trots
detta har det inte under 2015 eller 2016 skett någon uppföljning av barngruppernas storlek i de
kommunövergripande rapporterna. Däremot har Stadsdelsnämnderna gjort en viss analys avseende beviljade statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Både Stadsdelsnämnd Norr och
Stadsdelsnämnd Väster anger högre andel inskrivna barn/årsarbetare än den officiella statistiken
från Skolverket.10
Stadsdelsnämnd Norr uppger i Tertial 2 att de sökt och beviljats statsbidrag för att sänka antalet
barn i grupperna. För hösten innebär det ca 6 mnkr, vilket motsvarar en utökning med ca 24
årsarbetare. Indikatorn barn per årsarbetare kommer i genomsnitt att förbättras från 6,2 barn per
årsarbetare till ca 5,7 barn per årsarbetare under hösten.
Stadsdelsnämnd Väster uppger i Tertial 2 att antalet inskrivna barn per heltid pedagogisk personal är 6,0 barn istället för det budgeterade 6,6 barn. Skillnaden 0,6 innebär en utökning med ca
30 årsarbetare under perioden. Utökningen är finansierad av statsbidrag och har bidragit till att
barngrupperna har kunnat vara mindre och det har i sin tur givit bättre förutsättningar att uppfylla
förskolans uppdrag enligt läroplanen.11 Även om personaltätheten är bättre än det budgeterade
värdet på 6,6 barn är det en större andel medarbetare utan förskollärarutbildning i verksamheten,
vilket är en konsekvens av behov av utökning av bemanningen i kombination med att det utexamineras för få förskollärare.
Stadsdelsnämnd Öster uppger i Tertial 2 att Förskolan tilldelades statliga medel till 16 enheter i
Stadsdelsnämndens förskolor för att minska barngruppernas storlek. Verksamheten har anpassat
lokaler och anställt mer personal för bidragen och avdelningarna startade i augusti 2016. Enheterna
har utöver stadsbidragen använt eget överskott för att göra lokalanpassningar.

Fördelningen av resurser till fristående verksamhet
I SL anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en enskild
huvudman12 Vidare anges vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag
till en enskild huvudman.13 Det fastslås att grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. I grundbeloppet
ska det ingå kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning,
måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Av redovisningen ska det framgå
belopp för lokalkostnader, administration och mervärdesskatt. Om det inte finns särskilda skäl
ska redovisningen även innehålla beloppen för övriga kostnadsslag var för sig. Kommunstyrelsen
skickar ut besluten till de fristående förskolorna/pedagogisk omsorg. I besluten framgår lokalkostnader, administration och mervärdesskatt, ingen övrig uppdelning sker. Det bifogas ingen
besvärshänvisning till besluten.
10
11
12
13

Se tabell 2
33 av 34 förskolor har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper i Stadsdel Väster
8 kap. 22 §, 14 kap. 16 § och 25 kap. 12 § SL
9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 11 kap. 37 § SL
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Skolinspektionen publicerade 2014 rapporten Kommunernas resursfördelning och arbete mot
segregationens negativa effekter i skolväsendet. Rapporten bygger på 30 undergranskningar
varav granskningen av Stadsdelsnämnd Väster i Borås var en.14
I granskningen av stadsdel Väster i Borås kommun framhåller Skolinspektionen att Borås Stads
bidrag till fristående förskolor inte är förenlig med författningarna.15 Kommunstyrelsen har sedan
2015 ett uppdrag att se över resursfördelningsmodellen till fristående förskolor. Uppdraget är inte
slutfört.
Sammanfattningsvis visar granskningen att resurserna fördelas olika i Stadsdelarna. Barngruppernas
storlek påverkas av om förskolorna haft förutsättningar för att söka statsbidrag för minskade
barngrupper eller ej. Borås Stad fördelar inte resurser till de fristående i enlighet med gällande
författningar. Kommunstyrelsen har inte slutfört uppdraget att se över ersättningen till de fristående
förskolorna.

2.4 Konsekvensutredningar
Utifrån intervjuerna kan konstateras att förskolecheferna till stor del får bestämma över sin inre
organisation och att det genomförs konsekvensutredningar vid förändring i verksamhet och organisation. Förskolecheferna har en löpande dialog med placeringssamordnare och områdeschef och
förskolecheferna om anpassningar i verksamheten utifrån rådande kösituationen i området. Enligt
intervjuade fungerar detta relativt väl. Förskolepersonalen är medveten om att det normalt är mer
barn i verksamheten på våren jämfört med hösten då sexåringarna börjat i förskoleklass, och att
det därför under perioder kan finnas ett behov av överinskrivning.
Vid behov av särskilt stöd för enskilda barn får förskolecheferna stöd av centralt placerade specialpedagoger. Stödet kan bestå av en särskild personell resurs eller handledning för personalen. Det
särskilda stödet beslutas centralt på respektive förvaltning. En förskolechef som har många barn
med svag socioekonomisk bakgrund, menar att de i realiteten har att anpassa sig efter de barn som
söker sig till förskolan, och att en majoritet av barnen har behov av kompensatoriskt stöd.
Sammanfattningsvis konstateras att det särskilda stödet generellt upplevs fungera relativt väl. Särskilt
stöd består av handledning eller personell resurs. Förskolor med många barn från socioekonomiskt
svaga områden har ett högre generellt kompensatoriskt behov vilket kan innebära att barn inte får
det stöd de har rätt till.

2.5 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
SKL gjorde 2014 bedömningen att det med nuvarande arbetssätt, organisation och bemanning
under perioden 2013-2022 nationellt behövs 30 000 nya förskollärare och 22 000 nya barnskötare.
Dessutom behövs det andra pedagogiska kompetenser inom förskolan såsom exempelvis specialpedagoger.16
Borås Stad har som ambition att personalen i barngrupperna ska bestå av 70 % förskollärare, och
30 % barnskötare. För 2015 var andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen,
53,8 %.17 Ingen av Stadsdelsnämnderna når i dagsläget upp till Borås Stads målsättning att ha 70
% förskollärare utan trenden är enligt respektive Stadsdel att andelen förskollärare i verksamheten
sjunker. Lägst andel förskollärare uppger Stadsdel Norr ha med cirka 44 %, högst andel förskollärare
uppges Stadsdel Väster ha med knappt 60 %. I dagsläget finns det förskolor där inte alla avdelningar
14
15
16
17

Skolinspektionen. Rapport efter kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning
och arbete mot segregationens negativa effekter i stadsdel Väster i Borås kommun (2012)
8 kap. 22 SL. Se också Kammarrätten i Göteborg den 7 juni 2012 i mål 1656-11
SKL. Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan – Hur möter vi rekryteringsutmaningarna.
2014. S. 10
Källa SCB och Skolverket (via Kolada.se)
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har förskollärare. Den förskolan med lägst andel förskollärare (årsarbetare) har 17 % förskollärare.
Den förskolan med högst andel förskollärare (årsarbetare) har 100 % förskollärare.18 Trenden med
minskad andel förskollärare har förstärkts av Skolverkets bidrag för minskade barngrupper, där
de som rekryteras i regel inte är förskollärare. Stadsdel Norr och Öster upplever ingen skillnad i
svårighet att rekrytera till förskolor i socioekonomiskt svaga respektive starka områden. I Stadsdel
Väster uppges det vara särskilt svårt att rekrytera förskollärare till förskolor i socioekonomiskt
svaga områden och det är oftast på dessa förskolor som det finns avdelningar utan förskollärare.
Det råder brist på förskollärare, vilket gör det svårt att rekrytera. Rekryteringen upplevs också
försvåras av att grannkommunerna till Borås i strävan efter att få en högre andel förskollärare i
många fall erbjuder betydligt högre lön än Borås Stad och bättre arbetsmiljö. Ett sätt som lyfts under
intervjuer för att ändå lyckas med att rekrytera förskollärare är att erbjuda kvalitativa praktikplatser
inom förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning. Förskolecheferna arbetar till viss
del med validering av befintlig personal för att höja andelen förskollärare.
Trenden är också att det blir svårare att få tag i barnskötare med formell utbildning. I syfte att
rekrytera barnskötare med rätt kompetens informeras elever på barn- och fritidsprogrammet på
Almåsgymnasiet.
För läsåret 2016/2017 har 75 av 90 förskolor sökt bidrag för mindre barngrupper i förskolan. Av
dessa beviljades 74 ansökningar. En förutsättning för att få bidraget är att förskolans lokaler har de
fysiska förutsättningarna för att dela av förskolan för mindre barngrupper alternativt minska barnantalet. Detta har inneburit att vissa förskolor på grund av barntryck eller lokalernas beskaffenhet
inte sökt bidraget. Detta har i åtminstone ett fall inneburit att en socioekonomiskt svag förskola
på grund av högt söktryck och bristande anpassningsmöjligheter i lokaler fått högre barntäthet än
förskolor i socioekonomiskt starka områden. I Stadsdel Väster har samtliga förskolor förutom en
fått statsbidraget. Den förskola som inte beviljades bidraget kompenserades särskilt. Någon sådan
kompensation har inte skett i övriga Stadsdelar. Tjänsterna uppges i relativt liten omfattning sökts
av människor med formell utbildning.
Sammanfattningsvis konstateras att ingen Stadsdel når upp till Borås Stads målsättning om 70 %
förskollärare, och trenden är att andelen sjunker. Det finns idag förskoleavdelningar utan förskollärare. Trenden med minskad andel förskollärare har förstärkts av Skolverkets bidrag för minskade
barngrupper. Det är svårt att rekrytera förskollärare då det är ett bristyrke. Lokalernas utformning
kan innebära svårigheter att söka bidrag för minskade barngrupper. Personalen som finansieras
via Statsbidrag visstidsanställs, vilket minskar attraktiviteten för utbildade att söka tjänsterna.

2.6 Plats i förskola
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen
erbjuda barnet förskola inom fyra månader.19 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har
behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. Den 1
maj 2016 fanns det 690 barn i Stadens förskolekö. Av dessa hade fyra barn stått i kö längre än fyra
månader. Dessa barn hade dock erbjudits plats inom fyra månader som de tackat nej till. Fyra
barn från annan kommun hade fått vänta i mer än fyra månader på förskoleplats. Under
intervjuer framkommer det att barnen i regel får plats på förskolor i närområdet eller på väg till
eller från vårdnadshavarnas arbeten.

18
19

Källa Utvecklingsenhetens volymtimmesuppföljning 2016-04-15.
8 kap 14 § SL
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Uppsökande verksamhet
Förskolan är en frivillig skolform. Som konstaterats tidigare i rapporten är andelen barn 1-5 år i
förskoleverksamhet relativt låg i Borås. 2015 var 79 % av barnen i åldern 1-5 år inskrivna i förskoleverksamhet att jämföra med 85 % i den statistiska urvalskategorin Större städer (ovägt medel)20
och 82 % i Alla kommuner (ovägt medel). Stadsdel Väster uppger att de skickar informationsbrev
till vårdnadshavare med barn som har rätt till plats i allmän förskola och som inte är inskrivna i
verksamheten. De två övriga Stadsdelsförvaltningarna har ingen uppsökande verksamhet, viss
information ges dock på familjecentraler.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att barn får plats i förskolan inom den lagstadgade tiden.
Det pågår ingen uppsökande verksamhet i två av Stadsdelsförvaltningarna till de vårdnadshavare
som valt att inte skriva in sina barn i förskola.

2.7 Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg
Ansvaret för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg vilar på respektive
Stadsdelsförvaltning dit verksamheten geografiskt är förlagd. Tillsyn av den fristående verksamheten
ska ske vart annat år. Granskningen visar att detta också sker. Samtliga områdeschefer menar att
tillsynen visar att de fristående verksamheterna överlag håller en god kvalitet. Tillsynsrapporterna
sänds till berörd Stadsdelsnämnd och därefter till Kommunstyrelsen i enlighet med beslut i
Kommunfullmäktige 2014-09-25.21
Utbetalningarna till fristående förskolor sker med automatik utifrån uppgifter i verksamhetssystem.
Utvecklingsenheten uppger att stickprov genom att föräldrar kontaktas för att verifiera att aktuella
scheman stämmer sker.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att tillsynen av den fristående verksamheten fungerar
tillfredställande och att det sker kontroller i samband med utbetalning till fristående.

2.8 Kontroll av hushållens inkomstuppgifter
Två gånger årligen samkörs de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat in för föregående år
med Skatteverkets uppgifter. Återbetalningskrav eller utbetalning av överskjutande avgifter görs
för alla som betalat 300 kr för mycket eller för litet för perioden. Övriga lämnas utan åtgärd.

20
21

Kommuner med 50 000- 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 %.
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan
pedagogisk verksamhet
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3. Bedömningar
Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskolan genom det
systematiska kvalitetsarbete som bedrivs i stadsdelsnämnderna. Uppföljningen av kvalitetsarbetet
bygger till största delen på självskattning, vilket medför en risk för att bilden inte blir helt rättvisande.22
Mot denna bakgrund bedömer Stadsrevisionen det som väsentligt att även andra mätmetoder
och mått tas fram i syfte att beskriva och följa kvalitetsutvecklingen i förskolan.
Stadsrevisionen konstaterar att de tre stadsdelsnämnderna tillämpar tre delvis olika
resursfördelningsmodeller. Resursfördelningen i förskolan ska enligt lagstiftningen bygga på
likvärdighetsprincipen och vara kompenserande, dvs ta hänsyn till barns olika förutsättningar. Ett
sätt att göra detta på är att tillämpa en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till socioekonomiska
bakgrundsvariabler. Granskningen visar att resursfördelningen till förskolorna inte fullt ut bygger
på likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att stadsdelsnämnderna och
Förskolenämnden säkerställer likvärdighetsprincipen i förskolorna, och att de förskolor som inte
kan söka statsbidrag för minskade barngrupper kompenseras för detta fullt ut.
Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående skolorna som inte är författningsenlig.23
Kommunstyrelsen har sedan 2015 ett uppdrag att göra en översyn av ersättningen till fristående
förskolor. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen säkerställer att
principerna för bidrag till fristående förskolor och pedagogisk omsorg följer gällande förordningar,
och att fristående förskolor och pedagogisk omsorg i samband med beslut om bidrag också får
besvärshänvisning.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn i förskola än jämförbara kommuner. Det
pågår ingen uppsökande verksamhet i två av Stadsdelsförvaltningarna, till de vårdnadshavare
som har valt att inte skriva in sina barn i förskola. Stadsrevisionen gör bedömningen att det bör
genomföras en analys av dessa förhållanden.
Kvalitet i förskolan är i hög grad beroende av att behörig personal kan rekryteras och behållas
i verksamheten. Ingen Stadsdel når upp till Borås Stads målsättning om 70 % förskollärare, och
trenden är att andelen sjunker. Det finns idag förskoleavdelningar utan förskollärare, och det är svårt
att rekrytera förskollärare. Variationen på förskolenivå är stor; från 17 % i den förskola med lägst
andel, till 100 % i den med högst andel förskollärare.24 Trenden med minskad andel förskollärare
har förstärkts av Skolverkets bidrag för minskade barngrupper. Granskningen visar att arbetsgivare
i grannkommuner erbjuder högre löner och bättre arbetsvillkor än Borås Stad.
Stadsrevisionen bedömer det som avgörande för kvaliteten i förskolan att kompetensförsörjningen
säkerställs. Detta förutsätter att förskollärarnas löner och arbetsvillkor blir konkurrenskraftiga.
Den nationella bristsituationen är enligt Stadsrevisionens bedömning inget skäl för att inte agera
på den regionala arbetsmarknaden.

22
23
24

Se bl.a. Persson. Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa. 2012. s. 26.
8 kap 22 § SL, se också Kammarrätten i Göterborg den 7 juni 2012 i mål 1656-11
Enligt Utvecklingsenhetens volymtimmesfil 160415.
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4. Källor
Lagar, förordningar och allmänna råd
Kommunallagen (1991:900)
Skollagen (2010:800)
Skolförordning (2011:185)
Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2016)
Skolverket (2013) Allmänna råd med kommentarer för förskolan
Skolverket (2012) allmänna råd med kommentarer pedagogisk omsorg
www.skolverket.se

Inspektioner och normgivande rekommendationer
Skolinspektionen (2013) Tillsyn i Borås Kommun i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt av kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbild-ning.
Skolinspektionen (2016) Uppföljning av föreläggande med vite efter tillsyn av förskolor och an-nan
pedagogisk verksamhet i Borås kommun
Skolinspektionen (2014) Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa
effekter i skolväsendet
Skolinspektionen (2012) Kvalitetsgranskning av Kommunernas resursfördelning och arbete mot
segregationens negativa effekter i skolväsendet i stadsdel Väster i Borås kommun
Skolinspektionen (2014) Uppföljning av kvalitetsgranskning av Kommunernas resursfördelning
och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet i stadsdel Väster i Borås kommun

Kommunala styrdokument och kommunal uppföljning
Borås Stads budget 2016
Bildningsstaden Borås
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg
Utvecklingsplan 2016 FÖRSKOLA i Borås Stad
Värdegrund 2016 Kvalitetsrapport FÖRSKOLA
Undervisning och resultat 2016 Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad FÖRSKOLA
Tertial 2 stadsdelsnämnder 2016 Stadsdelsnämnden Norr
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Tertial 2 stadsdelsnämnder 2016 Stadsdelsnämnden Väster
Tertial 2 stadsdelsnämnder 2016 Stadsdelsnämnden Öster

Övriga dokument
Persson, Sven (2012)Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa. Malmö Stad

Statistik
Statistiken i rapportern kommer från SCB och Skolverket och är hämtad från www.kolada.se

Intervjuer
Intervju 1 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr. 2016-10-21
Intervju 2 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr. 2016-10-25
Intervju 3 med representant från Stadsdelsförvaltning Öster. 2016-10-28
Intervju 4 med representant från Stadsdelsförvaltning Öster. 2016-10-31
Intervju 5 med representant från Stadsdelsförvaltning Väster. 2016-11-01
Intervju 6 med representant från Stadsdelsförvaltning Väster. 2016-11-16
Intervju 7 med representanter från Stadsdelsförvaltning Norr, utvecklingsenheten. 2016-11-17
Intervju 8 med representant från Stadsdelsförvaltning Norr, utvecklingsenheten. 2016-11-24

17

stadsrevisionen
besöksadress Sturegatan 42 postadress 501 80 Borås
telefon 033-35 71 54 fax 033-35 71 57 e-post revisionskontoret@boras.se
internet boras.se/revisionskontoret

Kvaliteten i förskolan
och pedagogisk
omsorg

20
16

Stadsrevisionen • Borås

Rapportsammandrag

2016-12-12

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Förskola syftar till att stimulera barns utveckling och lärande
samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Stadsrevisionen har
granskat kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.

Trenden med minskad andel förskollärare har förstärkts av
Skolverkets bidrag för minskade barngrupper. Granskningen
visar att arbetsgivare i grannkommuner erbjuder högre löner
och bättre arbetsvillkor än Borås Stad.

Bedömningar
Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning och
utvärdering av förskolan genom det systematiska kvalitetsarbete
som bedrivs i stadsdelsnämnderna. Uppföljningen av
kvalitetsarbetet bygger till största delen på självskattning, vilket
medför en risk för att bilden inte blir helt rättvisande. Mot
denna bakgrund bedömer Stadsrevisionen det som väsentligt
att även andra mätmetoder och mått tas fram i syfte att
beskriva och följa kvalitetsutvecklingen i förskolan.

Stadsrevisionen bedömer det som avgörande för kvaliteten
i förskolan att kompetensförsörjningen säkerställs. Detta
förutsätter att förskollärarnas löner och arbetsvillkor blir
konkurrenskraftiga. Den nationella bristsituationen är enligt
Stadsrevisionens bedömning inget skäl för att inte agera på
den regionala arbetsmarknaden.

Stadsrevisionen konstaterar att de tre stadsdelsnämnderna
tillämpar tre delvis olika resursfördelningsmodeller.
Resursfördelningen i skolan ska enligt lagstiftningen bygga
på likvärdighetsprincipen och vara kompenserande, dvs ta
hänsyn till barns olika förutsättningar. Ett sätt att göra detta
på är att tillämpa en resursfördelningsmodell som tar hänsyn
till socioekonomiska bakgrundsvariabler. Granskningen visar
att resursfördelningen till förskolorna inte fullt ut bygger på
likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömer det som
väsentligt att stadsdelsnämnderna och Förskolenämnden
säkerställer likvärdighetsprincipen i förskolorna, och att de
förskolor som inte kan söka statsbidrag för minskade barngrupper
kompenseras för detta fullt ut.
Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående
skolorna som inte är författningsenlig. Kommunstyrelsen har
sedan 2015 ett uppdrag att göra en översyn av ersättningen till
fristående förskolor. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt
att Kommunstyrelsen säkerställer att principerna för bidrag
till fristående förskolor och pedagogisk omsorg följer gällande
förordningar, och att fristående förskolor och pedagogisk omsorg
i samband med beslut om bidrag också får besvärshänvisning.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn
i förskola än jämförbara kommuner. Det pågår ingen
uppsökande verksamhet i två av Stadsdelsförvaltningarna, till
de vårdnadshavare som har valt att inte skriva in sina barn i
förskola. Stadsrevisionen gör bedömningen att det bör genomföras
en analys av dessa förhållanden.
Kvalitet i förskolan är i hög grad beroende av att behörig personal
kan rekryteras och behållas i verksamheten. Ingen Stadsdel når
upp till Borås Stads målsättning om 70 % förskollärare, och
trenden är att andelen sjunker. Det finns idag förskoleavdelningar
utan förskollärare, och det är svårt att rekrytera förskollärare.
Variationen på förskolenivå är stor; från 17 % i den förskola
med lägst andel, till 100 % i den med högst andel förskollärare.
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§ 45
Dnr 2017/FN0030 007
Stadsrevisionens rapport om kvaliteten i förskolan och pedagogisk
omsorg
Stadsrevisionen har tidigare granskat olika områden med koppling till förskolan. Under
hösten 2016 granskades stadsdelsnämnderna dels i egenskap som huvudmän till
förskolor och pedagogisk omsorg och dels som bidragsgivare och tillsynsmyndighet för
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg lever upp till lokala och nationella
beslut utifrån styrning, ledning och tillsyn. Granskningen har gjorts utifrån kvalitetskriterier som finns i lagstiftning, regler och lokala styrdokument.
Stadsrevisionen bedömer att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av
förskolan genom det systematiska kvalitetsarbetet, men att det är väsentligt att ta fram
även andra mätmetoder och mått än de självskattningar som kvalitetsarbetet till stor del
bygger på.
Stadsrevisionen konstaterar att det i Stadsdelarna tillämpats tre olika resursfördelningsmodeller och de skriver att resursfördelningen inte fullt ut bygger på
likvärdighetsprincipen. Bedömningen är att resursfördelningen till de fristående
förskolorna inte är författningsenlig och Kommunstyrelsen uppmanas att säkerställa att
principerna följer gällande förordningar.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn i förskola än jämförbara
kommuner och att det i två av Stadsdelsförvaltningarna inte pågått någon uppsökande
verksamhet av de vårdnadshavare som valt att inte skriva in sina barn i förskola.
Stadsrevisionen bedömer att en analys av detta behöver göras. Stadsrevisionen kommer
fram till att ingen Stadsdelsförvaltning når upp till Borås Stads målsättning om 70
procent förskollärare. Det är svårt att rekrytera behöriga pedagoger. Bedömningen är
att det är avgörande för kvaliteten i förskolan att kompetensförsörjningen säkerställs
och det förutsätter att förskollärarnas löner och arbetsvillkor blir konkurrenskraftiga.
Förskoleförvaltningen omhändertar de områden bedömningarna pekar på i en ny
modell för systematiskt kvalitetsarbete, ny fördelningsmodell, utveckling av
uppsökande verksamhet samt i olika strategier för rekrytering och
kompetensförsörjning.
Beslut:
Förskolenämnden lägger rapporten till handlingarna och upprättad tjänsteskrivelse sänds som
Förskolenämndens yttrande till Kommunstyrlesen.
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Stadsrevisionens rapport om kvaliteten i förskolan
och pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Förskolenämnden föreslås besluta:
1. lägga rapporten till handlingarna.
2. upprättad tjänsteskrivelse sänds som Förskolenämndens yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har tidigare granskat olika områden med koppling till
förskolan. Under hösten 2016 granskades stadsdelsnämnderna dels i
egenskap som huvudmän till förskolor och pedagogisk omsorg och dels
som bidragsgivare och tillsynsmyndighet för fristående förskolor och
enskild pedagogisk omsorg lever upp till lokala och nationella beslut utifrån
styrning, ledning och tillsyn. Granskningen har gjorts utifrån kvalitetskriterier som finns i lagstiftning, regler och lokala styrdokument.
Stadsrevisionen bedömer att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av förskolan genom det systematiska kvalitetsarbetet, men att det
är väsentligt att ta fram även andra mätmetoder och mått än de självskattningar som kvalitetsarbetet till stor del bygger på.
Stadsrevisionen konstaterar att det i Stadsdelarna tillämpats tre olika resursfördelningsmodeller och de skriver att resursfördelningen inte fullt ut
bygger på likvärdighetsprincipen. Bedömningen är att resursfördelningen till
de fristående förskolorna inte är författningsenlig och Kommunstyrelsen
uppmanas att säkerställa att principerna följer gällande förordningar.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn i förskola än jämförbara kommuner och att det i två av Stadsdelsförvaltningarna inte pågått
någon uppsökande verksamhet av de vårdnadshavare som valt att inte
skriva in sina barn i förskola. Stadsrevisionen bedömer att en analys av detta
behöver göras.
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Stadsrevisionen kommer fram till att ingen Stadsdelsförvaltning når upp till
Borås Stads målsättning om 70 procent förskollärare. Det är svårt att
rekrytera behöriga pedagoger. Bedömningen är att det är avgörande för
kvaliteten i förskolan att kompetensförsörjningen säkerställs och det
förutsätter att förskollärarnas löner och arbetsvillkor blir konkurrenskraftiga.
Förskoleförvaltningen omhändertar de områden bedömningarna pekar på i
en ny modell för systematiskt kvalitetsarbete, ny fördelningsmodell,
utveckling av uppsökande verksamhet samt i olika strategier för rekrytering
och kompetensförsörjning.
Ärendet i sin helhet
Förskoleförvaltningen konstaterar att när det gäller ansvarsfördelning tar
rapporten sin utgångspunkt i det arbete som Stadsdelsförvaltningarna
bedrivit fram till 2016-12-31. Från 2017-01-01 har Förskoleförvaltningen
numera ansvaret för förskolans kvalitet. Detta gäller även det som revisionsrapporten skriver om beslut om godkännande av fristående förskola och
beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Här har ansvaret
har flyttats från Kommunstyrelsen till Förskolenämnden.
När det gäller systematiskt kvalitetsarbete visar rapporten att Bildningsstaden Borås inte fullt ut bryts ner på enhetsnivå på samtliga förskolor, utan
enheterna arbetar i varierande grad med de utvecklingsområden som
identifierats i Bildningsstaden Borås och i Utvecklingsplan för förskolan
2016. Rapportens beskrivning av huvudmannens kvalitetsarbete avser
arbetet före omorganisationen och Förskoleförvaltningen håller på att bygga
upp ett nytt årshjul för att säkerställa ett systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete som bygger mer på varje förskolas eget behov av utveckling.
Uppföljningen kommer att ske utifrån självskattning, analyser i arbetslag
och av gemensamma analyser av förskolechef och verksamhetschef. Nya
mått kommer att tas fram och följas upp på enhetsnivå när det gäller t.ex.
antal barn per årsarbetare, gruppstorlekar, behörighet, sjuk- och frisktal.
Fokus ligger på att skapa bättre systematik på enhetsnivå utifrån varje
förskolas behov.
Två delar av det systematiska kvalitetsarbetet tas upp: Värdegrundsarbetet
och undervisning och resultat 2016 med fokus på matematik. När det gäller
värdegrundsarbetet tar Stadsrevisionen upp att de flesta förskolor har ett
fungerande värdegrundsarbete och att en förbättring skett sedan 2014.
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Samtidigt skrivs att vårdnadshavarnas bild av barn- och föräldrainflytandet
inte är lika positivt som förskolechefernas. Förskoleförvaltningen ser
föräldrainflytandet som viktigt och kommer fortsättningsvis att följa upp
området årligen. Rapporten konstaterar också att kvaliteten på matematikundervisningen skattas högt av förskolorna, medan självskattningen om
övergångar indikerar att detta inte fungerar alls eller i liten utsträckning.
I avsnittet om det systematiska kvalitetsarbetet tas även Ecers-metodiken
(Early Childhood Environment Rating Scale) upp som en del av
uppföljningsarbetet på enhetsnivå. Detta arbete fortsätter även under
Förskoleförvaltningen.
När det gäller systematiskt kvalitetsarbete på nämndnivå redovisas
indikatorn andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på
förskolan. Ingen av Stadsdelarna når upp till målsättningen för 2016. Denna
indikator kommer årligen att följas upp av Förskoleförvaltningen.
Rapporten tar även upp att Stadsdelen Öster haft indikatorer för
handlingsplan för arbetet med modersmålsstöd samt att systematiskt arbeta
med hälsofrämjande åtgärder såsom bullernivåer på förskolan samt giftfria
förskolor. Förskoleförvaltningen kommer att fortsätta att följa upp arbetet
med modersmålsstöd.
Beskrivningen av fördelning av resurser utgår från Stadsdelsorganisationen
och den gäller inte från 2017-01-01. En ny fördelningsmodell håller på att
tas fram av Förskoleförvaltningen. Fördelningsmodellen kommer att vara
en utgångspunkt för resursfördelning till fristående förskolor. När det gäller
barngruppers storlek kommer Förskoleförvaltningen fortsätta att söka
statsbidrag för att bibehålla minskade barngrupper.
Konsekvensutredningar tas upp och Stadsrevisionen skriver att det särskilda
stödet fungerar relativt väl. Det särskilda stödet består av handledning eller
personell resurs. Det lyfts också att det finns en risk att barn från
socioekonomiskt svaga områden riskerar att inte få det stöd de har rätt till. I
Förskoleförvaltningen finns en enhet för barnhälsa som ansvarar för
fördelning av särskilt stöd och det finns större möjlighet att fördela
resurserna utifrån en helhetssyn. Kartläggning av behoven sker med varje
förskola två gånger per år så att resurser kan omfördelas vid behov.
När det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling konstateras
att ingen Stadsdel når upp till målet med 70 procent förskollärare och
trenden är att behörigheten sjunker, vilket också förstärks av Skolverkets
bidrag för minskade barngrupper. Rekrytering av behörig personal tas upp
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som en utmaning och är något Förskoleförvaltningen arbetar med genom
till exempel valideringsutbildning och olika rekryteringsstrategier som KALgruppen initierat.
Stadsrevisionen har även tittat på om barn erbjuds plats i förskola inom fyra
månader och konstaterar att det i maj 2016 fanns fyra barn som stått längre
i kö än fyra månader. Bedömningen görs att barn på plats i förskolan inom
den lagstadgade tiden. Förskoleförvaltningen ser att det råder platsbrist och
arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan som ska möta även
kommande behov.
Rapporten tar upp att den uppsökande verksamheten behöver utvecklas
och detta inte fungerat tidigare i alla Stadsdelar. Förskoleförvaltningen
menar också att detta är behöver ses över och kommer att utveckla ett
sådant arbete framöver.
Tillsyn av fristående verksamheter och kontroller i samband med
utbetalning bedöms fungera tillfredsställande. Ansvar för dessa rutiner finns
inom Kvalitet och utveckling i Förskoleförvaltningen. När det gäller
kontroll av hushållens inkomstuppgifter så samkörs uppgivna
inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter. Kvalitet och utveckling
ansvarar för arbetet i Förskoleförvaltningen.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens rapport Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg
Samverkan
Ärendet har samverkats på FSG 17-04-05.

FÖRSKOLEFÖRVALTNINGEN
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2017-05-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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x Nej
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Dnr 2013/KS0609 110

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Gå och rösta!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Valnämnden ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja
valdeltagandet i Borås enligt motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Valnämndens remissvar, se bil.
Motionären pekar på att valdeltagandet är olika högt inom olika delar i kommunen
och föreslår, dels att Valnämnden ska kartlägga var valdeltagandet är lågt, dels vidta
olika åtgärder som han anser nämnden skulle kunna genomföra för att höja
valdeltagandet i dessa områden. Morgan Hjalmarssons (FP) förslag är att utbilda
valambassadörer inom de största språkgrupperna inom kommunen och att dessa får i
uppdrag att informera om det svenska valsystemet och den svenska demokratin med
hjälp av invandrarföreningarna, SFI, biblioteken och andra mötesplatser, att partierna
bjuds in till lämpliga mötesplatser för att informera och svara på frågor om sin politik,
samt att politiker med god förankring i de områden där valdeltagandet är lågt kan låta
sig intervjuas i samarbete med radio och tidningar.
Valnämnden hade redan innan motionen lämnades anställt en valledare och gett
denne i uppgift att undersöka i vilka delar av kommunen valdelatagandet är som lägst
och där informera om det svenska valsystemet och framför allt om hur det går till att
rösta. I detta arbete, som således redan har utförts under ett allmänt val, tog
valledaren hjälp av den typen av aktörer motionären föreslår.
Motionärens förslag att Valnämnden ska bjuda in lokala politiker till lämpliga
mötesplatser på områden med lågt valdeltagande och förslaget att politiker med god
förankring i de aktuella områdena ska låta sig intervjuas i radio och tidningar, har
alldeles säkert en positiv inverkan på människors benägenhet att gå och rösta.
Uppgifterna ligger dock så nära den vanliga partipolitiken, att det finns risk för
sammanblandning med Valnämndens opolitiska ansvar för att arrangera
genomförandet av valet, om Valnämnden arrangerar något sådant. Valnämnden har
avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför
nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka för
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att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom
områden med lågt valdeltagande.
Valnämnden arbetar redan med upplysning inom områden med lågt valdeltagande i
linje med vad motionären önskar. De övriga förslagen är i och för sig bra för att öka
intresset för val och demokrati men ligger utanför Valnämndens kompetensområde.
Motionen kan med dessa konstateranden anses besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

Motion

2013-09-19

Gå och rösta!

Under 2014 har vi allmänna val till kommun, landsting och riksdag. För att valresultatet ska
vara representativt för Borås befolkning krävs att så många som möjligt går och röstar. Ett val
är dessutom ett utmärkt tillfälle att skapa intresse för utvecklad deltagardemokrati och för att
öka kunskaperna om samhället.
Borås har under flera tidigare val bedrivit ett målmedvetet arbete för att öka valdeltagandet.
Detta har gett resultat, och vid valet 2010 hade Borås ett valdeltagande som låg 2 % över
riksgenomsnittet. Men valdeltagandet är fortfarande lågt i vissa delar av kommunen och i
vissa grupper.
Folkpartiet liberalerna vill att Borås Stad även inför valet 2014 ska bedriva ett arbete för att
alla boråsare ska gå och rösta. Vi anser att kommunen inför ett val bör nå ut till alla invånare
för en bredare demokratisk förankring. För att öka valdeltagandet i Borås vill Folkpartiet att
valnämnden får i uppgift att kartlägga var valdeltagandet är lägst i kommunen och sedan
arbeta för att fler går och röstar i dessa områden.
Reklam såsom affischering på bussar och i radio kan vara viktiga delar i en
informationskampanj, men vi tror ännu mer på personliga möten. Exempel på hur ett projekt
för att få fler att gå och rösta skulle kunna utformas är:
-

-

Valambassadörer inom våra största språkgrupper utses och utbildas, och informerar
sedan om det svenska valsystemet och den svenska demokratin i samarbete med
invandrarföreningarna, SFI, bibliotek och genom andra mötesplatser.
Partierna bjuds in till lämpliga mötesplatser och får informera och svara på frågor om
sin politik.
Politiker med god förankring i de områden där valdeltagandet är lågt kan i samarbete
med radio och tidningar låta sig intervjuas.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
-

Ge Valnämnden i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås,
enligt motionens intentioner.

Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna
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Gallring av information i LIS
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Gallring och informationsöverföring ska ske enligt upprättat förslag.

2017-05-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Nej
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Gallring av information i LIS
Bakgrund

Under 2017 kommer Borås Stad att avveckla det kommunövergripande diarie- och
ärendehanteringssystemet LIS och ersätta det med det nyligen upphandlade systemet
Ciceron. I samband med att Ciceron implementeras kommer det inte längre finnas
möjlighet att ha LIS i drift och kommunen måste därför fatta beslut om hur man ska
hantera den information som finns i systemet idag. Det är Kommunstyrelsen, i dess
roll som arkivmyndighet och som ansvarig för systemet, som beslutar om bevarande
och gallring i LIS. Stadsarkivet har, tillsammans med tjänsteförvaltaren, genomfört en
informationsvärdering av innehållet i systemet som underlag för Kommunstyrelsens
beslut.
Informationsvärdering

Diarie- och ärendehanteringssystemet LIS har utgjort kommunens centrala ärendehanteringssystem sedan det togs i drift 2000. LIS innehåller dessutom äldre migrerad
information från systemets föregångare; Royal diarium, vilket gör att det tidsmässiga
omfånget för informationen i systemet omfattar åren 1984-2017.
För att effektivisera och underlätta handläggning har man sedan 2001 skannat in inkommande pappershandlingar i systemet som digitala filer. Avsaknaden av möjlighet
för kommunen att arkivera information digitalt (e-arkiv) har medfört att den analoga
pappershandlingen fortsatt fått utgöra arkivexemplar och den digitala filen i systemet
betraktats som kopia. Samma förhållningssätt har använts för elektroniskt upprättade
handlingar som, i samband med arkivering, därför skrivits ut ur systemet och bifogats
den analoga pappersakten.
Även om motsvarande information som finns i LIS också, i stor utsträckning, ska
finnas bevarad i pappersform ger den digitala informationen helt andra möjligheter till
detaljerade sökningar och snabb åtkomst. Något som, i kombination med att systemet
varit kommunens centrala ärendehanteringssystem och att det innehåller stora informationstillgångar från lång tid tillbaka, borgar för att man ändå bör bevara stora
delar av informationen också i digital form. Gallring i systemet bör med andra ord ske
mycket varsamt.
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Förslag till beslut

Enligt nedanstående förslag hanteras informationen i LIS på tre olika sätt.
 Information som ska bevaras och som fortsatt behövs av verksamheterna för
handläggning överförs till det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
 Information som ska bevaras och som inte längre behövs i den dagliga verksamheten eller tillhör nämnder eller bolag som upphört, överförs till det earkiv som kommunen förväntas ha på plats under 2018.
 Den information som inte längre behövs alls, eller som kommunen inte får
bevara enligt lag, gallras.
Om inte annat anges genomförs gallringen efter att den information som ska bevaras
överförts till respektive system och där kvalitetsgranskats.
”ADK-inköps diarium”

Diariet har använts av upphandlingsavdelningen 1993-2017 för
att generera diarienummer till pågående eller kommande upphandlingar. Innehåller enbart uppgift om när ett ärende registrerades och avslutades, övrig handläggning och dokumentation
har skett i ett annat verksamhetssystem och finns lagrad på disk.
Informationsvärdet i LIS är ringa men behövs för att kunna
återsöka gamla arkiverade upphandlingar.
Bevaras – överförs till e-arkivet för att fungera som sökingång till arkiverade upphandlingar.

”ADK-lön diarium”

Underdiarium till KS för personal- och förhandling. Innehåller
ärenden och digitala bilagor från 2000-2017.
Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.

Almåsgymnasiets diarium

Innehåller ärenden från 2001-2016.
Bevaras – överförs till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Arbetslivsnämndens diarium.

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron.

Bergslenagymnasiets diarium

Innehåller ärenden från 2001-2016.
Bevaras – överförs till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Björkängsgymnasiets diarium
Boda klints diarium

Innehåller ärenden från 2001-2006.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
Underdiarium till Kommundelsnämnden Brämhult för socialtjänstens ärenden. Användes mellan 2000-2010. Innehåller
känsliga personuppgifter och information som, med hänvisning
till SOL och LSS, kommunen enligt lag inte får ha kvar.
Gallras

BoråsBorås diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2010-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron
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Bäckängsgymnasiets diarium

Innehåller ärenden från 2001-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Fritids- och folkhälsonämndens
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2010-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron

Fritids- och turistnämndens
diarium
Förskolenämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2004-2009.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2016-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron

Gatunämndens diarium

Innehåller ärenden från 2000-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Grundskolenämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2016-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron

IFO-nämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2016-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron

Kommundelsnämnden Brämhults diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1992-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Kommundelsnämnden Centrums diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1990-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Kommundelsnämnden Dalsjöfors diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1986-2010.

Kommundelsnämnden Fristads
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1986-2010.

Kommundelsnämnden Götas
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1992-2010.

Kommundelsnämnden Norrbys
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1992-2010.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
Kommundelsnämnden Sandhults diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1986-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Kommundelsnämnden Sjöbos
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1992-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Kommundelsnämnden Trandareds diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1992-2010.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
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Kommundelsnämnden Viskafors diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1986-2010.

Kommunstyrelsens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1984-2017.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.

Komvux diarium

Innehåller ärenden från 2002-2016.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Ärenden registreras fortsättningsvis i
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium.

Borås kongresscenters diarium

Upprättat utan att innehålla några registreringar av handlingar.
Gallras – startas på nytt i Ciceron vid behov.

Konsumentnämndens diarium

Innehåller ett tiotal registrerade ärenden och digitala bilagor
mellan 2000-2007.
Gallras då befintliga arkivlistor i pappersform kan utgöra sökverktyg till
materialet.

Kulturhistoriska museernas
diarium

Innehåller ett fåtal registrerade ärenden mellan 2009-2013.
Gallras då befintliga arkivlistor i pappersform kan utgöra sökverktyg till
materialet.

Kulturnämndens diarium

Innehåller ärenden från 1994-2017.
Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.

Lokalförsörjningsnämndens
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1987-2017.
Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.

”Personal, diarium” (vakansprövningar)

Underdiarium till KS för att hantera vakansprövningar. Det
långsiktiga informationsvärdet är ringa då dokumentation från
rekryteringsprocessen bevaras på annat håll.
Gallras – Motsvarande diarium startas på nytt i Ciceron

”Personal, dispensdiarium”

Underdiarium till KS. Innehåller ärenden och bilagor som rör
handläggning av dispens rörande heltidstjänst. De få ärenden
som fanns i diariet har omregistrerats i Kommunstyrelsens
diarium och kommer fortsatt hanteras där.
Gallras- informationen överförd till Kommunstyrelsens diarium

Samhällsbyggnadsnämndens
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.

SPKC diarium

Underdiarium till Grundskolenämnden (tidigare SDN Norr).
Innehåller ärenden 2011-2017 rörande mottagande i särskola,
utredningar om placering i fel skolform m.m.

Bevaras – överflyttas till Ciceron

Bevaras - överflyttas till Ciceron.
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Servicenämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2000-2017.

Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs
till e-arkivet, resterande överflyttas till Ciceron.
Sjuhärad kommunalförbunds
diarium

Innehåller ärenden från 2010-2011.

”Skyddsrum diarium”

Register över skyddsrum om besiktningar som skapades 2001.

Gallras då befintliga arkivlistor i pappersform kan utgöra sökverktyg till
materialet.

Gallras då befintliga arkivlistor i pappersform kan utgöra sökverktyg till
materialet.
Sociala omsorgsnämndens
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.

Socialnämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2005-2010.

Bevaras – överflyttas till Ciceron

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
Stadsarkivets diarium 2011-

Innehåller ärenden från 2011-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Stadsarkivets ärenden registreras fortsättningsvis i Kommunstyrelsens diarium.

Stadsarkivets diarium

Innehåller ärenden från 1992-2011.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Stadsdelsnämnden Norrs diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2016.

Stadsdelsnämnden Västers
diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Bevaras – överflyttas till e-arkivet.
Stadsdelsnämnden Östers diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet.

Borås Stadshus AB diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1997-2017.
Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.

Stadsrevisionens diarium
Sven Eriksons gymnasiets diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron.
Innehåller ärenden från 2001-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Tekniska nämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2011-2017.
Bevaras – överflyttas till Ciceron.
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Trafiknämndens diarium

Underdiarium till Gatunämnden/Tekniska nämnden.
Innehåller ärenden från 2000-2017 rörande parkeringstillstånd, lokala trafikföreskrifter, dispenser för tunga transporter etc.

Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 rörande
lokala trafikföreskrifter, handikapptillstånd och ändring av
in- och utfart överförs till e-arkivet. Ärenden registrerade
efter 2010 överförs till Ciceron.
Gallras – Ärenden fram t.o.m. 2010 som inte rör lokala
trafikföreskrifter, handikapptillstånd eller ändring av inoch utfart.
Tullengymnasiets diarium

Innehåller ärenden från 2001-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Utbildningsnämndens diarium
Viskastrandsgymnasiets diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 1994-2017.
Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.
Innehåller ärenden från 2001-2017.
Bevaras – överflyttas till e-arkivet. Skolans administrativa ärenden förs
fortsättningsvis i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens diarium i
Ciceron och elevrelaterade ärenden registreras i ärendehanteringssystemet
ProRenata.

Vård- och äldrenämndens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2016-2017.

Överförmyndarens diarium

Innehåller ärenden och digitala bilagor från 2004-2017.

Bevaras – överflyttas till Ciceron.

Bevaras – ärenden registrerade fram t.o.m. 2010 överförs till e-arkivet,
resterande överflyttas till Ciceron.
Arbetsgrupper
Gallras – allmänna handlingar ska ha diarieförts i respektive diarium.
Avtalskatalog
”Övrig post”

Gallras – efter att aktuella avtal manuellt överförts till Ciceron
Innehåller handlingar vars låga informationsvärde medför att de
inte registreras i diariet utan de hålls ordnade kronologiskt i
systemet. Handlingarna omfattas av kommunens generella
gallringsbeslut för ”handlingar av tillfällig eller ringa betydelse”
och kan gallras då myndigheterna inte längre har ett behov av
dem.
Bevaras och överförs till Ciceron för de verksamheter som går in i det nya
ärendehanteringssystemet. Gallras för upphörda myndigheter/ ej aktiva
diarier.
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Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärendehanteringssystemet Ciceron
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den nämndadministrativa
processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra
informationshanteringen är avsikten att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt
digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital
handling i Ciceron.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas för att därefter
gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt att
 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten från och med 201801-01.
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta beslut i denna fråga.
2017-05-29
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd
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Alternativt förslag
2017-05-31
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Gallring av pappershandlingar efter skanning
till ärendehanteringssystemet Ciceron
Bakgrund
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron.
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i
det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende
initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan
idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer
och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.

Förutsättningar
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till
annat medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett
myndighetsbeslut om att gallring får ske.
Även om Kommunstyrelsen, i sin roll som systemägare, ansvarar för Ciceron och för
att nödvändig funktionalitet finns kopplad till bevarande och gallring, är respektive
myndighet som använder systemet, ansvarig för den information man hanterar i Ciceron. Det medför att det inte går att fatta ett kommunövergripande gallringsbeslut om
att ersätta pappershandling med digital handling i Ciceron, utan varje kommunal
myndighet måste fatta ett eget beslut om detta.

Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera handlingarna i Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade informationen,
också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna pappershandlingar.
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda:

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat.
Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande.
 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.
 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt
förhållande.
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1 Inledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtidsoch uppföljningsfrågor.
Kommunstyrelsen Stadsledningskansliet har ett kommunbidrag på 111 700 tkr och kommungemensam
verksamhet har ett kommunbidrag på 111 050 tkr.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Antal genomförda medborgardialoger.
Antal gästnätter i Borås.

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

1

1

2

0

201 960

201 527

210 000

202 392

Antal genomförda medborgardialoger.
Inga medborgardialoger har hittills genomförts i år.

Antal gästnätter i Borås.
Rullande 12-månadersstatistik ger 202 392 belagda bäddar (april 2016-mars 2017). De två första
månaderna 2017 hade högre beläggning än motsvarande månader föregående år, men mars månad hade
lägre beläggning är året innan

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Kommunstyrelsen uppdras att leda
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017

Status T1 2017
Delvis

Kommentar
Självkostnadsberäkningen enligt LOV har
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

genomfört

under hösten 2016 uppdaterats och är nu
anpassade de förhållanden som nu råder.
Uppdarget kommer att slutföras under
2017.

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

Delvis
genomfört

Borås har deltagit i en förstudie som VGregionen ansvarat för. Förstudien
föredrogs för HSS i mars 2017som
planerat. I efterhand har tjänsteman på
VG-regionen fått uppdrag att jobba vidare
med konkret plan för inrättande. De
kommuner som varit med i förstudien och
som kommer att bli fortsatt aktuella
(Borås, Göteborg, Trollhättan och
Skövde) kommer att bli kontaktade.

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

Delvis
genomfört

Arbetar för att införliva kraven på ett bra
sätt i upphandlingar som passar för
ändamålet.

Den som i kommunens verksamhet får
mat serverad i hemmet ska få fler
valmöjligheter. Maten till förskolor, skolor
och äldreboenden produceras och lagas
så nära de som ska äta som möjligt.
Matkort ska utredas av Stadsdelsnämnd
Väster. Uppdraget tas över av
Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Utifrån framtagen kostutredning beslutade
Kommunstyrelsen i oktober 2013 att
inriktningen för kostverksamheten inom
förskola och skola ska vara att vi ny-eller
ombyggnation av större enheter planera
för tillagningskök samt att fortsätta
utveckla de befintliga mottagningsköken.
Inriktningen för kostverksamheten på
gymnasieskolan ska vara att alla större
kommunala gymnasieskolor har ett
tillagningskök. Inriktning för
kostverksamheten inom särskilt
boende/korttid ska vara att laga mat på
avdelningarna. Ställningstagande ska
göras vid ny- eller ombyggnad. Materialet
från kostutredningen med förteckning och
status av de kommunala köken har
uppdateras och en plan för tillagningskök
har tagits fram och överlämnats till KF
2016.Utredning av matkort inte klart och
planeras att redovisas till T2.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Grundskoleförvaltningen har påbörjat
denna översyn och uppdraget beräknar
att vara genomfört och tillämpas fr om
2018.

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

Delvis
genomfört

Utredningen behandlades i
Kommunstyrelsen 18 april och
återremitterades för tydliggörande av
förslag till beslutordning och
ansvar.Styrgruppen samt den pokitiska
resferensgruppen har kallats till möte 8
juni för diskussion, samråd och
information i frågan, med syfte att
tydliggöra beslutsordning och ansvar.

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta
funktion elevombud. Uppdraget tas över
av Kommunstyrelsen

Delvis
genomfört

Dialog pågår med
Grundskoleförvaltningen och Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen om
funktionens uppdrag och innehåll.

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

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

Status T1 2017
Genomfört

En samordningsfunktion för
landsbygdsinriktad näringslivsutveckling
ska finnas under Kommunstyrelsen.

Delvis
genomfört

Kommunstyrelsen ska ansvara för att
Borås Stad bygger upp kompetens kring

Delvis

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017

Kommentar
Kommunfullmäktige antog 2017-04-27
riktlinjer för förvärv och försäljning av
mark för Borås Stad. Dokument fastlägger
de riktlinjer som ska gälla för att
långsiktigt säkerställa nödvändig mark för
samhällets expansion och att skapa en
tydlighet i förvaltningen av kommunens
mark. Riktlinjerna har också som syfte att
vara ett beslutsunderlag vid kommunal
hantering av markärenden.
Arbete uppstartat. En
näringslivsutvecklare utreder och
definierar landsbygdsutveckling och hur vi
kan jobba med det. Förslag slutet 2017.
Arbete pågår. Dialog med
miljöförvaltningen. Förslag slutet 2017.
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

hur staden kan stödja och underlätta för
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.

genomfört

Indikatorn ”Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar” förnyas till
budget 2018. Kommunstyrelsen svarar för
att ta fram en justerad indikator

Delvis
genomfört

Dialog förs med Arbetslivsförvaltningen
om möjlig justering.

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en
etableringspolicy.

Delvis
genomfört

Arbetet pågår. Förslag till KS kvartal 3
2017.

2.4 Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till
centrum.

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

85

147

200

12

Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till centrum.
Inom centrumområdet (området vi kallar "berörd av blå linje", ungefär avgränsat i olika väderstreck av
Stadshuset, Viskan, Pinnochio och Simonsland), har det skett en förtätning med 12 personer hittills att
jämföra med årets målvärde på 200.

2.4.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Förslaget till översiktsplan ger en
övergripande inriktning för stadens
förtätning. Tre områden med olika täthet
och karaktär föreslås, baserat på
avståndet till staden centrum. För att
översiktsplanens intentioner ska kunna
förverkligas bör en mer konkretiserad
strategi för stadens förtätning utarbetas.
Detta görs förslagsvis genom en
fördjupad översiktsplan över staden.

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

Delvis
genomfört

Arbete med att sammanställa, analysera,
strukturera upp alla processer/arbeten
inom sektorn samhällsbyggande pågår.
Mål: klart okt-17.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen uppdras att under 2017
tillämpa dubbel markanvisning i minst ett
fall.

Delvis
genomfört

Arbete pågår med dubbel markanvisning
för ev kv. Nötskrikan alt kv. Eken och då
med förutsättning att byggherre därutöver
väljer mellan ex tre alt. områden (i icke
lika efterfrågat läge) som genom sk
dubbel markanvisning ska bebyggas för
att få möjlighet att köp/bebygga
Nötskrikan/Eken. Mål: klart oktober.

Kommunstyrelsen ska proaktivt anvisa
mark för bostäder och verksamheter.

Delvis
genomfört

Riktlinjer för markanvinsing har antagits.
Fn på arbete med att via boras.se
informera/tydliggöra samt även om möjligt
lägga ut förslag på områden som
byggherre kan begära få markanvisat.
Dock finns fn. inte många lämpliga
områden där vi har en klar detaljplan som
gör detta möjligt. Att påbörja nya
detaljplaner finns fn ingen kapacitet för
under 2017.

Indikatorn ”Andel av ansökningarna om
bygglov med fullständiga handlingar som
fått beslut senast 8 veckor efter
ansökan, % ” förnyas till budget 2018.
Kommunstyrelsen svarar för att ta fram en
justerad indikator

Delvis
genomfört

Dialog förs med
Samhällsbyggnadsförvaltningen om möjlig
justering.

Kommunstyrelsen uppdras under 2017
presentera ett förslag på hur fler bostäder
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk
utanför centralorten Borås.

Delvis
genomfört

Förslaget till översiktsplan pekar ut fyra
stråk där kollektivtrafiken är väl utbyggd.
En kraftsamlad bostadsutveckling utmed
dessa stråk bedöms kunna stärka
förutsättningarna för ökat
kollektivtrafikresande och serviceutbud i
stråkens orter. Mer fördjupade studier av
marktillgång, byggbarhet etc. kan göras
inom ramen för fördjupningar av
översiktsplanen.

2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

2.5.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Förslaget till översiktsplan pekar ut fyra
stråk där kollektivtrafiken är väl utbyggd.
En kraftsamlad bostadsutveckling utmed
dessa stråk bedöms kunna stärka
förutsättningarna för ökat
kollektivtrafikresande och serviceutbud i
stråkens orter. Mer fördjupade studier av
marktillgång, byggbarhet etc. kan göras
inom ramen för fördjupningar av

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar
översiktsplanen.

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

Delvis
genomfört

Inriktningsbeslut på hur ett införande ska
genomföras och finansieras behöver tas
på politisk nivå. Förslag pål
inriktningsbeslut kommer att läggas fram
till politiken senast juni 2017.

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.

Utfall
2015

Utfall
2016

Målvärde
2017

Utfall T1
2017

0,2

1,8

4

2

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka varje år,
ökning/år i %.
Kollektivtrafiken har utvecklats väl under 2016 och trafiken har ökat med +2% från 2015. Under 2016
har det skett 14,6 miljoner resor med kollektivtrafiken på buss- och tåglinjer som berör Borås.
Ökningen har skett inom stadstrafiken där linje 1 har gjort en stor ökning och alla linjer utom linje 8
har ökat. En del resor kan ha flyttat från linje 8 till linje 1 eftersom linjerna går parallellt från sjukhuset –
centrum.I den övriga busstrafiken har resorna ökat. Till Viskafors/Svaneholm och till Dalsjöfors har
resorna ökat mycket. Även till Fristad har resorna ökat.I den regionala busstrafiken har resorna ökat.
Resorna till Ulricehamn har ökat mycket vilket kan förklaras av ett ändrat upplägg i samband med
öppnande av motorvägen på r40. Däremot har linje 100 haft en blygsam ökning i år jämfört med
tidigare år. En ny linje har öppnat mellan Göteborg och Viared/Lundaskog som kan vara en del av
förklaringen.Det som fått minskat resande är tågtrafiken som fortsätter att minska i en nedåtgående
spiral och linjerna 10- 16 som fortsätter minska och redan har mycket svagt resande.

2.6.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Utredningsarbetet har pågått under en
längre tid. Under våren 2017 väntas en
politisk förankring av arbetet.

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

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Utredning om bussarna genom centrum
och lokalisering av central bytespunkt är
på remiss under första halvåret 2017.
Inriktningsbeslut förväntas tas hösten
2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheterna att använda befintliga
järnvägar och/eller nybyggda spår för
pendeltågs-/spårvagnstrafik.

Delvis
genomfört

Västra Götalandsregionen håller på att
utreda frågan i Västtågsutredningen som
går i linje med detta uppdrag. Den
förväntas komma på remiss före
sommaren 2017.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
en cykelstrategi.

Delvis
genomfört

I förslaget till ny Översiktsplan och i
gällande cykelplan finns översiktliga
strategier för utvecklat cykelnät.

Kommunstyrelsen uppdras inleda samtal
med Västtrafik för att en eller flera linjer i
Borås stadstrafik ska trafikeras med
elbussar.

Delvis
genomfört

Västtrafik har sökt statligt stöd för att
omvandla linje 2 till eldrift, som första linje
utanför Göteborg i regionen.

Kommunstyrelsen uppdras utreda
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så
att närtrafiken kan gälla även i de mindre
tätorterna som vi har i Borås.

Delvis
genomfört

Diskussioner pågår om en avgränsning av
vilka orter som ska gälla för ett sådant
tillköp.

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

2.7.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

En genomlysning av utskriftsmiljön är
genomförd, resultatet är presenterad på
IT- Rådet. Utifrån denna genomlysning
kommer förslag till åtgärder att tas fram
tillsammans med Dataservice.
Resterande genomlysning är ej påbörjad.

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

Delvis
genomfört

En viktig pusselbit för att kunna göra en
vindbruksplan är kunskap om landskapet.
Samtliga inventeringar till en
landskapsanalys är utförda av
Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilka
avser att ha ett utkast till landskapsanalys
färdigt runt 30 juni 2017. Förslag till ny
översiktsplan har till och med april 2017
varit ute på bred remiss och vad som
behöver kompletteras i ett tillägg till
översiktsplanen framgår efter att
översiktsplanen färdigställts.

Kommunstyrelsen ska ta fram en
definition av närproducerade livsmedel,

Delvis

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

att ligga till grund för uppföljning av
ambitionen att år för år öka den
närproducerade andelen.

genomfört

väntas presenteras under hösten.

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.

Ej genomfört

Detta kommer att kräva en separat hotell/konferensupphandling som vi inte har
idag för att säkerställa att
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.Vad
gäller närproducerade livsmedel bör vi ta
ställning till om det är Borås Stads
definition som ska efterfrågas och om den
ska gälla på ett nationellt avtal.

2.8 Ekonomi och egen organisation
2.8.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Politisk beredning.

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

Delvis
genomfört

Förutsättsättningen är kommersiell
verksamhet utan subvention och med
rimlig prissättning. Ett underlag är under
framtagande. Med verksamhetens
nuvarande finansieringsgrad behöver
prisnivåerna ökas med ca 60-65% allt
annat oförändrat.

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

Delvis
genomfört

Utredning pågår.

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

Delvis
genomfört

Regelverket redogjordes för i ett ärende
till Kommunstyrelsen under 2016, men
drogs ur för vidare handläggning. Det
reviderade regelverket bedöms kunna tas
upp för beslut i Kommunstyrelsen innan
sista juni 2017.

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

Delvis
genomfört

Förvaltningar tar idag fram könsdelad
statistik. Konkret åtgärd för att möjliggöra
för nämnderna att redovisa hur de avser
arbeta med jämställdhetsintegrerad
budget införs i budgetdokumentet för
2018. Samtidigt har en djupare dialog
med Fritids- och folkhälsonämnden inletts
för att ta fram fler konkreta exempel på
hur arbetet med jämställdhetsintegrerad
budget kan genomföras. Dessa exempel
redovisas innan 2017 års utgång.

Kommunstyrelsen ska, inom ramen för
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om

Delvis
genomfört

Pågår enligt plan

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
kostnader och former för inspiration och
fortbildning för stadens måltidspersonal,
till exempel i form av ett utbildningskök.

Delvis
genomfört

Kostverksamheten inom förskola, skola
och äldreomsorg planerar kontinuerligt
olika fortbildningsaktiviteter för
personalen. Exempelvis har det anordnats
två aktiviteter i början av året där
personalen fått möjlighet att delta i en
"potatiskola" samt en temadag med
vegetarisk matlagning. Verksamheten
förlägger oftast aktiviteterna vid skollov
och väljer då kök som är mest
lämpligt.Utredning gällande särskilt
anpassat kök för inspiration och
fortbildning för stadens måltidspersonal är
inte påbörjad men planeras att vara klar
till T2.

CKS ska föra en dialog med polisen om
att inrätta lokala och/eller mobila
polisstationer.

Delvis
genomfört

Diskussioner sker kontinuerligt med
ledningen i Polisområde Borås.
Polisområdet har gjort inköp av en mobil
polisstation som bla nyttjas i
grannkommunerna samt vid behov i
Borås Stad. Lokala poliskontor finns inte i
Polismyndighetens verksamhetstanke.
Fortsatt diskussion kring både
samverkanskontor och samverkan vad
gäller de mobila poliskontoren för Borås
Stad.

Möjligheten att sköta omlastningen vid
den blivande distributionscentralen med
personal som annars står långt från
arbetsmarkanden ska utredas.

Delvis
genomfört

Att sköta omlastningen vid den blivande
distributionscentralen med personal som
annars står långt från arbetsmarknaden
medför inga svårigheter förutom risken för
utökade kostnader för handledning och
val av införande.

Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med
åtgärder för att hjälpa stadens anställda
att minska CO2-belastningen vid resor till
och från arbetet och får i uppdrag att
utreda hur distansarbete kan användas
för nämnda ändamål.

Delvis
genomfört

En inventering över hur distansarbete
används på förvaltningarna är igång.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta
Borås Stads gemensamma
bemanningsenhet från den 1/1 2017.
Arbetet sker i nära samverkan med
berörda nämnder. Verksamheten ska
utvärderas hösten 2017, och denna
utvärdering ska innefatta en prövning av
var den operativa verksamheten och dess
finansiering ska flyttas fr o m 2018-01-01.
Kommunstyrelsen kommer därefter,
huvudsakligen, ha en strategisk funktion.

Delvis
genomfört

Förberedelser inför höstens utvärdering
pågår.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se
över upphandlingsverksamhetens
prissättning till nämnder och förvaltningar i
syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster

Delvis
genomfört

Arbete har påbörjats. Alternativen
presenterade är någon form av provision
direkt från avtalsleverantören för att
Koncerninköp ska kunna använda

Plan för personal- och
kompetensförsörjning, utreda
förutsättningarna för kompetensutveckling
bland chefer, däribland enhetscheferna i
äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Uppdrag

Status T1 2017

som kan uppstå vid upphandlingar.

Kommentar
medlena för mer stringentare uppföljning.
Dock inte lämpligt för alla typer avtal eller
upphandlingar.

Upphandlingsavdelningen ska förstärkas
med en hållbarhetsstrateg.

Delvis
genomfört

Rekryteringsarbetet har påbörjats dock
finns inga medel för denna tjänst
allokerade. Löser detta genom att hantera
detta som en minuspost 2017 och få med
medlen in i 2018 års budget.

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

Delvis
genomfört

Upphandling av inköpsanalyssystem är på
gång. Förväntas vara på plats under
hösten. Systemet ska möjliggöra en
stringentare styrning mot avtalen samt
identifiera nya ramavtalsområden. Ny
debiteringsmodell har testas för att
Koncerninköp ska klara finansieringen av
den organiska tillväxten.
Debiteringsmodellens validitet testas nu i
enstaka upphandlingar. I detta arbete
beaktas även hur vinsthemtagning kan
ske utifrån avtalstrohet och nya ramavtal,
dock konstateras ett behov av utökning av
resurser (avtalscontroller) för att hantera
frågan på ett tillfredställande sätt.

3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje
tertial
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och
åtgärder

Personal- och lönekontroller

Personalrekrytering

Personalrekrytering

Analys
Under året arbeta aktivt med
rekryteringsfrågan med hjälp av:
- Studentmedarbetaravtalet
- Timanställda
- Praktikplatser
Åtgärd
Arbetet med ovanstående fortlöper under
2017.

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Uppföljning

Analys
Kontinuerlig uppföljning görs genom 10dagars, tuppsamtal, pluppsamtal samt
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys och
åtgärder
budgetuppföljningar.
Åtgärd
Fortsatt löpande kontroll under 2017.

Måluppfyllelse

Uppföljning - Risk att mål och uppdrag
avseende ekonomi och verksamhet från
KF inte uppfylls.

Analys
Uppdrag och indikatorer kommenteras
och rapporteras med nuvarande status för
första gången i Tertial 1-rapporten.
Åtgärd
Fortsatt arbete med mål, uppdrag och
indikatorer under året och nästa
rapportering sker i Tertial 2-rapporten.
Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt

Att verksamheterna inte tappar effektivitet
under 2017 på grund av
omorganisationen

Analys
Under våren har 10-dagars rapporterats
av förvaltningarna och Tupp-samtal har
hållts kontinuerligt.
Åtgärd
Fortsatt löpande kontroll under 2017.

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16,
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Stadskansliet
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

60

748

4 923

4 923

0

Avgifter och övriga intäkter

18 226

32 629

72 372

72 372

0

Summa intäkter

18 286

33 377

77 295

77 295

0

-28 712

-43 512

-126 175

-126 775

-600

-2 571

-3 479

-12 967

-12 967

0

-15 306

-20 481

-42 648

-42 648

0

-1 717

-1 827

-7 205

-7 205

0

-48 306

-69 299

-188 995

-189 595

-600

-30 020

-35 922

-111 700

-112 300

-600

Kommunbidrag

25 639

36 884

111 700

111 700

0

Resultat efter kommunbidrag

-4 381

962

0

-600

-600

-4 381

962

0

-600

-600

3 543

3 377

3 377

3 377

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Resultatet per april är +962 tkr.
I resultatet per april ingår en kostnad på -3 mnkr avseende kostnader för statlig infrastruktur som inte
är budgeterade.
Även en för hög personalkostnad på ca -1,6 mnkr för Bemanningsenheten ingår. Debiteringen av lön
har inte fungerat i systemet Time Care. En utredning pågår för att få fram hur stort belopp det hadlar
om men uppskattas till -1 mnkr. När utredningen är klar kommer korrigering göras. Resterande -600 tkr
avser kostnader som kan härledas till 2016 då man bytte IT-system och gick från att debitera ut ett
timpris till att den faktiska kostnaden debiterades direkt till köpande enhet.
I resultatet per april är även intäkterna för markhyror och arrende 4 mnkr bättre än budgeterat men det
är på grund av att budgeten inte är periodiserad på samma sätt som intäkterna kommit in. På helår är
prognosen att dessa intäkter hamnar på budgeterad nivå.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

2 062

14 742

30 584

30 584

0

Kostnad

-30 687

-45 725

-137 183

-137 783

-600

Nettokostnad

-28 625

-30 983

-106 599

-107 199

-600

0

0

650

650

0

Kostnad

-2 869

-3 107

-10 420

-10 420

0

Nettokostnad

-2 869

-3 107

-9 770

-9 770

0

527

0

370

370

0

-1 323

-1 367

-3 793

-3 793

0

-796

-1 367

-3 423

-3 423

0

5 815

3 943

12 624

12 624

0

Kostnad

-7 526

-5 752

-13 245

-13 245

0

Nettokostnad

-1 711

-1 809

-621

-621

0

Intäkt

0

0

75

75

0

Kostnad

0

-1 245

-4 908

-4 908

0

Nettokostnad

0

-1 245

-4 833

-4 833

0

2

1

0

0

0

Kostnad

-4 472

-3 844

-8 448

-8 448

0

Nettokostnad

-4 470

-3 843

-8 448

-8 448

0

3 226

8 593

21 000

21 000

0

-653

-4 912

-7 633

-7 633

0

2 573

3 681

13 367

13 367

0

0

-748

-2 242

-2 242

0

Kostnad

-483

-407

-2 072

-2 072

0

Nettokostnad

-483

-1 155

-4 314

-4 314

0

1 042

2 895

2 160

2 160

0

-163

-179

-725

-725

0

Tkr
Kommunledning
Intäkt

Kommunikation
Intäkt

Juridik
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Personaladministration
Intäkt

Arkiv

Nämnd- och
styrelseverksamhet
Intäkt

Markreserv
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalförsvar och
samhällsskydd
Intäkt

Industrimark
Intäkt
Kostnad
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

879

2 716

1 435

1 435

0

5 612

3 951

12 074

12 074

0

-130

-139

-568

-568

0

5 482

3 812

11 506

11 506

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

-2 622

0

0

0

Nettokostnad

0

-2 622

0

0

0

18 286

33 377

77 295

77 295

0

Kostnad

-48 306

-69 299

-188 995

-189 595

-600

Nettokostnad

-30 020

-35 922

-111 700

-112 300

-600

Tkr
Nettokostnad
Bostadsmark
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vård och omsorg

Övrigt
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Kommunledning
En för hög personalkostnad på ca -1,6 mnkr för Bemanningsenheten ingår. Debiteringen av lön har
inte fungerat i systemet Time Care. En utredning pågår för att få fram hur stort belopp det handlar om
men uppskattas till -1 mnkr. När utredningen är klar kommer korrigering göras. Resterande -600 tkr
avser kostnader som kan härledas till 2016 då man bytte IT-system och gick från att debitera ut ett
timpris till att den faktiska kostnaden debiterades direkt till köpande enhet.
Markreserv, Industrimark och Bostadsmark
I resultatet per april är även intäkterna för markhyror och arrende 4 mnkr bättre än budgeterat men det
är på grund av att budgeten inte är periodiserad på samma sätt som intäkterna kommit in. På helår är
prognosen att dessa intäkter hamnar på budgeterad nivå.
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Kommungemensam verksamhet
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Avgifter och övriga intäkter

3

1

35

35

0

Summa intäkter

3

1

35

35

0

-646

-720

-1 960

-1 960

0

-36 841

-33 170

-109 125

-109 125

0

-37 487

-33 890

-111 085

-111 085

0

-37 484

-33 889

-111 050

-111 050

0

Kommunbidrag

35 350

37 017

111 050

111 050

0

Resultat efter kommunbidrag

-2 134

3 128

0

0

0

-2 134

3 128

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Den kommungemensamma verksamheten beräknas under året hållas inom den ram på 111 050 tkr som
tilldelats.

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

0

Nettokostnad

0

0

0

0

0

Tkr
Övrig gemensam verksamhet

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

0

0

35

35

0

Kostnad

-8 011

-5 624

-16 978

-16 978

0

Nettokostnad

-8 011

-5 624

-16 943

-16 943

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-646

-720

-1 960

-1 960

0

Nettokostnad

-646

-720

-1 960

-1 960

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-25 279

-26 205

-79 447

-79 447

0

Nettokostnad

-25 279

-26 205

-79 447

-79 447

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-3 551

-1 340

-12 700

-12 700

0

Nettokostnad

-3 551

-1 340

-12 700

-12 700

0

Intäkt

3

1

0

0

0

Kostnad

0

0

0

0

0

Nettokostnad

3

1

0

0

0

Tkr
Bidrag till
samarbetsorganisationer
Intäkt

Näringslivsfrämjande åtgärder
Intäkt

Räddningstjänst
Intäkt

Kommunikationer
Intäkt

Ekonomiskt bistånd

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Utfall 201604

Utfall 201704

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
Tkr

3

1

35

35

0

Kostnad

-37 487

-33 889

-111 085

-111 085

0

Nettokostnad

-37 484

-33 888

-111 050

-111 050

0

Tkr
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Alla verksamheter beräknas hålla sig inom budget.

6 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2016

Utfall
Jan-April
2017

Prognos
2017

Återstår

Utbyggnad av Viared Västra

316 700

301 162

-63

14 700

838

Utbyggnad av Viared Norra

50 000

46 741

90

1 000

2 259

Utbyggnad av Nordskogen

40 000

37 122

0

0

2 878

Utbyggnad av övriga industriområden

75 000

0

0

0

75 000

Utbyggnad av bostadsområden

30 000

5 846

22

30 000

-5 846

120 000

13 714

94

35 000

71 286

Försäljning av industritomter
(exploatering)

-39 600

-21 850

-44 850

84 450

Försäljning av bostadstomter
(exploatering)

-16 900

-2 115

-6 115

23 015

Försäljning av övriga fastigheter

-19 600

-4 442

-11 442

31 042

328 485

-28 264

18 293

284 922

Tkr

Inköp av fastigheter

Summa

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017

631 700
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Analys
Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra. Under 2017 planeras nyexploatering av
bostadsområdet Paradis i Sparsör. Områden som kommer senare är utbyggnad av
småhustomtsområden i Fristad och Sandhult samt störr bostadsområden som Regementet och Norrby.
Utfallet för inköp avser industrifastigheten på Gässlösa (Jössagärdet 12). Prognosen avser bla inköp av
fastigheter i Kyllareds industriområde och Horngäddan 9.
Försäljning av industrimark har gjorts på Viared. Mark för bostadsändamål har b la sålts på Kelvingatan
och försäljning av övriga fastigheter innefattar bla arrendetomter på del av Viared 9:1.
Prognosen för försäljning av industrimark innefattar industritomter på Viared Västra/Norra och
Nordskogen. Mark för bostadsändamål avser försäljning av ca åtta småhustomter. Försäljning av övriga
fastigheter avser friköp arrendetomter, tomträtter, ett par industritomter på gamla Viared samt ett par
mindre fastighetsregleringar.
För de tre raderna Försäljning ser man i kolumnen "Återstår" en summering av försäljningen 2016 och
prognosen för 2017.
I tabellen summeras alla rader vilket göra att summan 285 mnkr i kolumnen "Återstår" är inklusive
försäljningsraderna. Summan som återstår av de godkända utgifterna på totalt 632 mnkr uppgår,
inklusive prognos 2017, till 146 mnkr.

Kommunstyrelsen, Tertial 1 2017
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Kc 10

BESLUTSFÖRSLAG

Finansiering av Grannsamverkansskyltar - Ansökan om
kommunbidrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att ansökan om bidrag för Grannsamverkansskyltar under 2017-2018 bifalles.

2017-05-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0413 048
Handläggare: Peder Englund, tfn 033-35 7755
Datum/avdelningschef: 2017-05-18/Peder Englund

Programområde: 1

Sida
1(1)

PM
2017-06-12

Dnr 2017/KS0413 048

Stadsledningskansliet
Centrum för kunskap och säkerhet
Peder Englund

Finansiering av Grannsamverkansskyltar Ansökan om kommunbidrag
Stöldskyddsföreningen är huvudman för en organisation, Samverkan mot brott
(SAMBO) där Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygghansa, Moderna försäkringar, Stöldskyddsföreningen, BRÅ, SKL, SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna ingår för att skapa ett tryggare boende.
Enligt SAMBO är etableringen av Grannsamverkan i Sverige starkt uppåtgående. Vid
etableringen av Grannsamverkan placeras skyltar upp som visar att området, boende i
villor eller flerfamiljshus, samverkar mot brott. Stöldskyddsföreningen ansöker om
kommunbidrag för de Grannsamverkansskyltar som beställs. Ansökningar har gått ut
till Sveriges samtliga kommuner.
Lokalpolisområdeschefen i Borås, Tomas Stakeberg Jansson, är mycket positiv till
metoden Grannsamverkan och ser en positiv effekt av detta, både i villaområden och
i flerfamiljshus. Kommunpolis Anders Cronehag uppgav att lokalpolisområde Borås
kontinuerligt anordnar utbildning i Grannsamverkan och efter genomförd utbildning
beställer lokalpolisområde Borås Grannsamverkansskyltar som placeras i de områden
som genomgått utbildningen.
Lina Nilsson vid Stöldskyddsföreningen uppgav att ansökningar gått ut till Sveriges
samtliga kommuner. Ett 20-tal har hittills svarat (170516) och 4 kommuner har inte
velat medverka, övriga har varit positiva till att lämna bidrag enligt ansökan. Det finns
enligt Lina inga lokala Stöldskyddsföreningar utan de aktuella skyltarna beställs
centralt.
Eftersom Grannsamverkan har en positiv inverkan på medborgarnas trygghet samt
som en bra förebyggande åtgärd mot brott föreslås att Borås Stad bifaller ansökan om
bidrag för Grannsamverkansskyltar under 2017-2018 med sammanlagt 10 000 :-.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

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

PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens delegationer
Kommunstyrelsens delegationer har reviderats med anledning av bl.a. organisationsöversynen. Kommunstyrelsens delegationer fastställdes 1999 och därefter har enskilda delegationer uppdaterats vid olika
tillfällen. Nu har det gjorts en mer samlad revidering av Kommunstyrelsen delegationer.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
-

fastställa Kommunstyrelsens delegationer att gälla fr.o.m. den 1 juli 2017
samtidigt upphäva nuvarande delegationer

2017-05-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0200 002
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033 357166, Louise Streiby tfn 033 357062
Datum/avdelningschef: 20170531/Svante Stomberg

Sida
1(1)
2017-06-12

Dnr 2017/KS0200 002

Stadsledningskansliet
Louise Streiby, Pelle Pellby

Kommunstyrelsens delegationer
Kommunstyrelsens delegationer har reviderats med anledning av bl.a. organisationsöversynen. Kommunstyrelsens delegationer fastställdes 1999 och därefter har enskilda
delegationer uppdaterats vid olika tillfällen. Nu har det gjorts en mer samlad revidering av Kommunstyrelsen delegationer.
Kommunstyrelsens delegationer har anpassats till gällande lagstiftning. I förslaget har
en del delegationer tagits bort då lagstiftningen inte längre gäller bl.a. delegationer
avseende bostadsfinansieringsärenden. Andra delegationer som tagits bort är b.la semester, tjänsteledigheter och deltagande i kurser och utbildningar m.fl. Här finns stöd
i andra former som lag, kollektivavtal, riktlinjer och regler, det finns därmed inget skäl
att definiera dessa som delegationer i egentlig mening utan dessa är i allt väsentligt
verkställighet. Kommunstyrelsens delegationer har därutöver anpassats till de nya
uppgifter som styrelsen fått i samband med översynen av organisationen, det gäller
bl.a. ansvaret för kommunens inköp- och upphandlingsverksamhet.
Förändringar framgår i den ”spårbara” version som bifogas ärendet. Genomstruken
text har antingen tagits bort helt eller ersatts med rödmarkerad text vilket framgår av
kommentarerna. Resultatet av förändringarna har sedan förts till den uppdaterade
versionen av Kommunstyrelsens delegationer.
Till Kommunstyrelsens delegationer har det också lagts till en introducerande text om
delegationer. Detta för att bl.a. ange syfte och förutsättningar. Organisationsscheman
för Borås Stad och Stadsledningskansliet har också infogats.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

fastställa Kommunstyrelsens delegationer att gälla fr.o.m. den 1 juli 2017
samtidigt upphäva nuvarande delegationer

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Kommunstyrelsens
DELEGATIONER
Fastställd av Kommunstyrelsen 2017-xx-xx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förkortningar
Kommunstyrelsens delegationer
Borås Stad organisation
Stadsledningskansliet organisation
A. Juridiska och allmänna ärenden
B. Ekonomi
C. Mark- och exploatering
D. Strategisk samhällsplanering
E. Personal- och förhandling
F. Inköp, upphandling och koncerninköp

Kommunstyrelsens delegationer

FÖRKORTNINGAR
AB
AKAP-KL

Allmänna bestämmelser
Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, pensionsavtal för arbetstagare hos
kommunal arbetsgivare
ATL
Arbetstidslagen
Bb
Ett basbelopp är ett fastställt belopp som ändras årligen. Beloppen finns bland
annat för att man ska kunna göra beräkningar för olika förmåner och avgifter. Basbelopp (prisbasbelopp för år 2018 är 44 800 kronor)
KAP-KL
Kollektiv Avtalad Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare
KOM-KL Omställningsavtal
LAS
Lagen om anställningsskydd
KS
Kommunstyrelsen
KSO
Kommunstyrelsens ordförande
PO1
Programområde 1, Finans-, näringslivs- och sysselsättningsfrågor, frågor rörande
EU, information och marknadsföring, turism och evenemang, räddningstjänst
och civilt försvar samt personal- och organisationsfrågor, kommunala företag,
rätts- och samordningsfrågor och allmänt översiktliga frågor som ej ankommer
på programområde 2 och 3.
PO2
Programområde 2, Stadsbyggnads-, miljö-, energi-, kommunikations-, kollektivtrafiks-, parkerings- samt mark- och bostadsförsörjningsfrågor, teknisk försörjning, konsumentfrågor, fysisk översiktsplanering och kultur
PO3
Programområde 3, Utbildning och social omsorg, fritid inklusive föreningsbidrag, lokalförsörjningsfrågor, integrationsfrågor, folkhälsofrågor, äldreomsorg,
barnomsorg och funktionshinderomsorg
Tröskelvärde Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de
nationella reglerna eller de direktivstyrda reglerna. Beräkning av tröskelvärde sker
enligt Konkurrensverkets beskrivning. Tröskelvärde fastställs för samtliga länder
inom EU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av EU kommissionen.
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER
Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommunstyrelsens ansvarsområde framgår av Kommunstyrelsens reglemente varav framgår att
ansvarsområdet utgörs av dels Kommunstyrelsens egen verksamhet dels Kommunstyrelsen som
kommunens personalorgan.

Syfte med delegation
Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare kommunal
förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare samt att man på
detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor.

Allmänt om delegation av beslutanderätt
Delegering enligt kommunallagens (KL)bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas
över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst
ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar.
Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av
delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan dock
inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut som fattas
med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till nämnden gäller
också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Nämnden bestämmer själv när
och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras.
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det framgår
också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, förtroendevald eller till
anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till nämnderna genom nämndernas
reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller
anställd genom en delegationsordning. Såväl fullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall.

Delegater
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till
•
•
•

Ett utskott (avdelning) av nämnden t.ex. arbetsutskott. Kommunstyrelsen har t.ex.
valt att delegera vissa frågor till kommunens Förhandlingsdelegation.
En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.
En anställd hos kommunen. Delegaten (den anställde) behöver inte nödvändigtvis
vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.

När en nämnd delegerar beslutanderätt ger nämnden någon annan (delegaten) rätt att fatta beslut
i nämndens ställe. Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens beslut i efterhand men
Kommunstyrelsens delegationer

kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan även förekomma ett beslut i ett enskilt ärende
genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras men är
begränsad av 6 kap 34 § KL som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.

Delegationsförbud
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
-

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs
frågor som innebär övergripande ansvar för verksamheten
Framställningar eller yttranden till fullmäktige
Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats,
Yttranden med anledning av att beslut som tagits av nämnden i dess helhet överklagats,
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl. a inom socialområdet.

Beslut eller ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt
kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta
organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns tolkningsutrymme och möjlighet
för beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. De befogenheter och
därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom ramen för sina löpande arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i delegationsordningen. Dessa befogenheter och beslut utgör ren verkställighet.
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande
för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av att det finns utrymme för alternativa
lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid
ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning
av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art får
inte överklagas.

Anmälan av delegeringsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det finns flera syften med
anmälningsskyldigheten. Genom anmälan får nämnden information om och kan följa hur uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Förutom behovet av information och kontroll, har
anmälan betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Tiden för att överklaga ett delegeringsbeslut
räknas från det datum när det tillkännages på stadens anslagstavla att protokoll över beslutet har
justerats. Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från detta datum. Undantag är de
beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vilka dessa beslut är och hur de överklagas
framgår av speciallagstiftning, t ex socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och lagen om offentlig
upphandling.
Kommunstyrelsens delegationer

Delegationsbeslut innebär att fatta beslut på Kommunstyrelsens vägnar. Därför ska besluten anmälas vid Kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Anteckning av anmälan görs i
Kommunstyrelsens protokoll.

Kommunstyrelsens delegering av beslutanderätt
Kommunstyrelsen delegerar sin beslutanderätt och uppdrar åt utskott, ledamot eller anställd att,
under de förutsättningar som anges i denna delegationsordning, besluta på kommunstyrelsens
vägnar i de ärenden som anges i följande förteckning.

Brådskande ärende – ordförandebeslut
En nämnd kan uppdra åt ordförande, eller en annan ledamot som nämnden utser, att fatta beslut
på nämndens vägnar i sådana ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Beslut som fattas med stöd av denna delegering ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Anvisningar
I anvisningskolumnen kan anvisningar finnas om besluträttens omfattning och begränsning, lagrum, vägledning, information om policys, riktlinjer och regler. Delegationsrätten får endast utnyttjas inom ramen för beviljade anslag.

Kommunstyrelsens delegationer

BORÅS STAD ORGANISATION

Kommunstyrelsens delegationer

STADSLEDNINGSKANSLIET ORGANISATION
Stadsledningskansliet

Centrum för kunskap och
säkerhet
Finansenhet
Ekonomistyrning
Budgetenhet
Kommunikation

Koncerninköp

Kvalitet- och utveckling

Mark- och exploatering
Näringsliv
Förhandlingsenhet
Personal- och förhandling
Bemanningsenhet
Sekretariat

Stadsarkivet

Strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsens delegationer

Ärende
A
A:1
A:2

Juridiska och allmänna
ärenden
Ärenden så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas
Beslut att avvisa för sent
inkommit överklagande

A:3

Beslut att inte lämna ut handling,
lämna ut handling med förbehåll.

A:4

Beslut i ärenden om lotterilagen
Yttrande enligt kameraövervakningslagen
Tillstånd att använda Borås Stads
vapen samt Dalsjöfors, Fristads och
Viskafors gamla kommunvapen.
Beslut om rekommendationer och
riktlinjer rörande tillämpningen av
arkivreglerna för Borås Stad
Beslut om tillsyn av kommunens
myndigheter och bolag vad gäller
uppfyllande av arkivlag och Borås
Stads arkivregler.
Beslut om ersättning under kommunstyrelsens uppehåll

A:5
A:6

A:7

A:8

A:9

A:10

A:11

A:12

Beslut om utbetalning av kommunens självrisk i de fall kommunens
försäkringsbolag reglerat skadan
Beslut om tillträdesbegränsning och
säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Yttrande rörande hemvärnsmän

Delegat

Anvisningar, lagrum, riktlinjer,
regler

Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunchef och
Stadsjurist var för
sig
Förvaltningschef,
avdelningschef,
stadsjurist var för
sig rörande handlingar inom respektive verksamhetsområde.
Stadsjurist
Stadsjurist

Kommunallagen 6:36
Förvaltningslagen 24 §

Kommunsekreterare
Stadsarkivarien
Stadsarkivarien

KS ordförande

Ersättare: För ordföranden majoritetens kommunalråd PO3 och majoritetens kommunalråd
PO2, FÖR vice ordföranden minoritetens
kommunalråd PO3 Föredragande och sekreterare: Stadsjuristen

Stadsjurist
Säkerhetsskyddschef (motsvaras av
avdelningschef
CKS)
Säkerhetschef

Ersättare: Säkerhetschef
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B
B:1

B:2

B:3

B:4

B:5

B:6

B:7

B:8

C
C:1

C:2

C:3

C:4

Ekonomi
Likviditetsfrågor
placering av likvida medel, upptaFinanschefen
gande av lån, konvertering av lån,
avtal om leasing, samt utfärdande av
härför erforderliga förbindelser enligt
fastställda riktlinjer
Kontantkassor
besluta om kontantkassor för högst
Finanschefen
5 000 kronor
Donationsfonder
Utdelning ur donationsfonder upp
Finanschefen
till ett belopp av en miljon kronor
per fond
Placering av donationsmedel
Övrigt
Beslut om att godkänna eller förkasta
förslag till skuldsanering när kommunens fordran understiger fyra
basbelopp
Avskrivning av fordringar intill ett
belopp av ett halvt basbelopp i varje
särskilt ärende
Beslut i ärenden rörande betalkort i
tjänsten till förtroendevalda och
tjänstemän
Utse beslutsattestanter och ersättare
för dessa
 För förvaltningens verksamhet
 För KS verksamhet
Mark- och fastighetsärenden
Ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal understigande två basbelopp
Fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar
och/eller köp av fastighet till ett belopp ej överstigande fyra basbelopp
Teckna arrendeavtal för upplåtelser
av kommunal mark samt uppsägning
av arrendeavtal som tecknats av
kommunen
Ingående av servituts och nyttjanderättsavtal understigande två basbelopp

Finanschefen

Stadsjurist

Kommunfullmäktiges
”Riktlinjer för finansverksamheten” och
”Regler för finansverksamheten”

Kommunfullmäktiges
”Regler för förvaltning
av kommunens stiftelser”
”Regler för förvaltning
av kommunens stiftelser”
I enlighet med skuldsaneringslagen

Finanschefen
Finanschefen

Kommunchefen
KSO
Avdelningschef
Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef
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C:5

C:6

C:7

D
D:1

D:2
D:3

D:4

E

I egenskap av markägare avge yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden
och andra myndigheter eller andra
över fastighetsanknutna frågor
Rivning av kommunala byggnader av
ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och
rivningar av principiell betydelse
Ansöka om lantmäteriförrättning
samt vara eller utse ombud vid lantmäteriförrättningar
Strategisk samhällsplanering
Avge remissyttrande i detaljplaneärenden som handläggs med begränsat förfarande
Avge yttrande över täkttillstånd
Avge yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden på planbesked som
inte är av strategisk vikt
Avge yttrande över lokaliserings- och
lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område
Personal- och förhandling
Personal

Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef

Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef
Avdelningschef

Anställning
E:1
E:2

E:3

E:4

E:5

Anställning och entledigande av avdelningschefer
Anställning och entledigande av personal under avdelningschef
För bemanningsenheten gäller dock:
Anställning och entledigande av enhetschef

Kommunchef

Anställning och entledigande av bemanningsplanerare

Enhetschef

Anställning och entledigande av timavlönad personal inom respektive
bemanningsenhet (äldreomsorg, pedagogik och omsorg) samt tillsvidareanställd poolpersonal

Enhetschef

Avdelningschef

Verksamhetschef
Efter samråd med verksamhetschef

Vikariatsförordnanden
E:6

Vikariat för förvaltningschefer inklusive tillförordnanden och ställföreträdarskap dock längst 6 månader

Kommunchef

Vakansprövning
E:7

Besluta om återbesättning av vakant
tjänst som förvaltningschef

KS ordförande

Ersättare: KS 1:vice ordförande

Kommunstyrelsens delegationer

Dispenser
E:8

Beslut om dispens för tillsättande av
tjänst med lägre sysselsättningsgrad
än heltid
Förhandling

Personalchefen

Ersättare: Organisationsutredaren

Allmänt
E:9

E:10
E:11

Förhandlingar och därav föranledda
överenskommelser, vilka ej delegerats till annan
Upplösande av anställningsavtal –
överenskommelse inom de ramar
som finns i allmänna bestämmelser
AB om uppsägningstid
1. Upp till sex månader
2. 6-12 månader

E:12

upp till 6 månadslöner

E:13

Upplösande av anställningsavtal –
överenskommelse i övriga fall
Beslut om talan skall föras i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang.
Besluta om stridsåtgärder

E:14

E:15

Förhandlingsdelegation

Förvaltningschef
vid berörd förvaltning
Förvaltningschef
vid berörd förvaltning

I samråd med förhandlingschef eller biträdande
förhandlingschef

Förvaltningschef
vid berörd förvaltning
KS ordförande
Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegation

Allmänna anställningsvillkor
E:16
E:17

E:18

E:19

E:20

Arbetstider vid lätthelgdagar och
inarbetning vid klämdagar
Avvikelseförhandlingar enligt LAS,
ATL och centrala avtal

Förhandlingschef

I samråd med kommunchef

Förhandlingschef
och biträdande förhandlingschef var
för sig
Avvikelse från 8 § ATL om uttag av Förvaltningschef
övertid med totalt högst 250 timmar vid respektive förunder ett kalenderår
valtning
Avvikelse från 10 § ATL om uttag av Förvaltningschef
mertid med totalt högst 250 timmar
vid respektive förunder ett kalenderår.
valtning
Avgångsförmåner enligt KOM-KL
Förhandlingschef
Lönebestämmelser

E:21

E:22

Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats
till tjänstemän
Antagande av centralt träffade kollektivavtal

Förhandlingsdelegation

Förhandlingsdelegation
Kommunstyrelsens delegationer

E:23
E:24
E:25

E:26

E:27

E:28

E:29
E:30

E:31

E:32

E:33

Löne- och anställningsvillkor för
förvaltningschefer
Andra förmåner/belöningar och
lönesystem för arbetstagare
Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i
samråd med berörda förvaltningar)
avseende
1. Löneöversyn
2. etikett-inplaceringar
3. anställningsvillkor
4. ersättningar
Löneinplaceringsbeslut

För Bemanningsenheten gäller dock:
- Timavlönad personal inom respektive bemanningsenhet
(äldreomsorg, pedagogik och
omsorg)
- avseende Kommunals avtalsområde samt förskollärare och fritidspedagoger

Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegation
Förhandlingschef,
biträdande förhandlingschef och förhandlingsstrateg var
för sig

Föredragande: Kommunchef

Förhandlingschef,
biträdande förhandlingschef och förhandlingsstrateg var
för sig
Verksamhetschef

Anvisningar enligt förhandlingschef

Förhandlingschef,
biträdande förhandlingschef och förhandlingsadministratör var för sig
stadsteaterns konstnärliga personal
Kulturchefen
ej avtalsreglerade ersättningar
Förhandlingschef
och förhandlingssekreterare var för
sig
avseende ingångslöner i enlighet med Förvaltningschef
särskilda direktiv från förhandlingsoch personalsekredelegationen
terare vid respektive
förvaltning, var för
sig
Medge lönetillägg för anställd som
Förvaltningschef
fyller 66 år under kalenderåret. Löne- vid berörd förvalttillägget kan användas för att behålla ning
personal i verksamheter med personalbrist, eller där rekryteringen är
svår.
Bibehållen lön vid facklig utbildning Förvaltningschef
och personalsekreterare vid respektive
förvaltning, var för
sig

Beloppet fastställs av
förhandlingsdelegationen

Kommunstyrelsens delegationer

Förhandling och överenskommelse om
E:34

för mycket utbetald preliminär lön

E:35

felaktigt utbetald lön

Förhandlingschef
och biträdande förhandlingschef var
för sig
Förhandlingschef
och biträdande förhandlingschef var
för sig

Särskilda ersättningar/bidrag
E:36
E:37

Beviljande av studiebidrag enligt
gällande riktlinjer
Ge möjlighet att utifrån verksamhetens behov studera på 25 % av en
heltid med bibehållen lön vid vidareutbildning som leder till annan kompetens

Förvaltningschef
Respektive förvaltningschef

Pensionsfrågor
E:38

E:39

E:40

F

F:1

F:2

Tecknande av pensionsavtal samt
fastställande av pensionsförmåner
enligt gällande avtal och/eller äldre
pensionsavtal
Tillgodoräknande av tjänstetid och
eller ledighetstid som ej är pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal
Beviljande av särskild avtalspension
Inköp, upphandling och koncerninköp
Kommunstyrelsens egen verksamhet
Fattar tilldelningsbeslut och beslut
om avbrytande avseende upphandling upptill ett belopp om ett tröskelvärde

Fattar tilldelningsbeslut och beslut
om avbrytande avseende upphandling upptill ett belopp om ett halvt
tröskelvärde

Förhandlingschefen

Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegation

Kommunchefen

Avdelningschef

Ersättare: Ekonomichefen
Se Kommunstyrelsens
Regler för koncerninköp
samt Kommunfullmäktiges Policy för koncerninköp.
Se Kommunstyrelsens
Regler för koncerninköp
samt Kommunfullmäktiges Policy för koncerninköp.

Kommunstyrelsens delegationer

F:3

F:3

G
G1

Kommunövergripande verksamhet
Fattar tilldelningsbeslut och beslut
om avbrytande avseende samordnade och verksamhetsövergripande
upphandlingar som genomförs av
koncerninköp
Beslut om tillsättande av koncerninköpsråd
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)
Teckna avtal om tele- och datakommunikation

Koncerninköpschef

Kommunchefen

Efter samråd med ekonomichefen
Se Kommunstyrelsens
Regler för koncerninköp
samt Kommunfullmäktiges Policy för koncerninköp
Kommunstyrelsens regler för koncerninköp

IT-strateg

Kommunstyrelsens delegationer

Kommunstyrelsens delegationer (spårbar)
Antagna av Kommunstyrelsen 1999-01-12. Ändrade 2005-04-25, 2012-11-19, 2013-0819, 2014-05-12

Personalärenden
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
till nämnden genom

Anvisningar

Anställning och entledigande
av avdelningschefer

Kommunchef

Förteckning

Nytt, överförs till ny delegationsordning

Anställning och entledigande
av personal under avdelningschef

Kommunchef
Avdelningschef

Förteckning

Överförs till ny delegationsordning

Anställning

För bemanningsenheten gäller
dock:
Anställning och entledigande
av enhetschef
Anställning och entledigande
av bemanningsplanerare
Anställning och entledigande
av timavlönad personal inom
respektive bemanningsenhet
(äldreomsorg, pedagogik och
omsorg) samt tillsvidareanställd poolpersonal

Förteckning
Verksamhetschef
Enhetschef

Efter samråd med verksamhetschef

Enhetschef

Vikariatsförordnanden
Vikariat för förvaltningschefer
inklusive tillförordnanden och
ställföreträdarskap dock längst
6 månader

Kommunchef

Beslut om dispens för tillsättande av tjänst med lägre
sysselsättningsgrad än heltid

Personalchef

Förteckning

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga
förvaltningschefer

Vakansprövning
Medgivande att återbesätta
vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig
eller förvaltningschef

Personalchefen

Protokoll

Ersättare: Organisationsutredaren Tas bort från delegationsordningen, är verkställighet
utifrån KF bemyndigande, KS
anvisningar och rutin i personal- och lönesystem Heroma

Medgivande att återbesätta
vakant tjänst när det är uppenbart att tjänsten som avdelningschef och verksamhetsansvarig skall återbesättas,
dock ej förvaltningschef

Kommunchefen

Protokoll

Ersättare: Personalchefen
Tas bort från delegationsordningen, är verkställighet utifrån
KF bemyndigande, KS anvisningar och rutin i personal- och
lönesystem Heroma

Besluta om återbesättning av

KS ordförande

Protokoll

Ersättare: KS 1:a vice ordfö-

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
till nämnden genom

vakant tjänst som förvaltningschef

Anvisningar

rande

Semester
Semester för kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens
kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd
PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var
för sig i nämnd ordning

Anmäls ej

Semester för avdelningschef

Kommunchef

Anmäls ej

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen, se ovan

Semester för övrig personal

Avdelningschef

Anmäls ej

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen, se ovan

Övrig tjänstledighet utan lön
för kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens
kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd
PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var
för sig i nämnd ordning

Anmäls ej

Gäller oavsett tid som tjänstledigheten avser dvs även tjänstledighet mer än 6 månader
Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras som enligt lag
och avtal.

Övrig tjänstledighet utan lön
för avdelningschef

Kommunchef

Anmäls ej

Gäller oavsett tid som tjänstledigheten avser, dvs även
tjänstledighet mer än 6 månader Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras som enligt lag
och avtal.

Övrig tjänstledighet utan lön
för övrig personal

Avdelningschef

Anmäls ej

Gäller oavsett tid som tjänstledigheten avser, dvs även
tjänstledighet mer än 6 månader Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras enligt lag och
avtal.

Tjänstledighet med bibehållen
lön

Förhandlingsdelegation

Förteckning

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras som lag och
avtal.

Tjänstledighet vid delpension

Kommunchef

Förteckning

Tas bort från delegationsordningen. Gäller ej längre

Tjänstledighet för enskild an-

KS ordförande, vice ord-

Anmäls ej

Verkställighet, tas bort från

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen, dokumentation sker i personal och
lönesystemet Heroma. Semesterledighet styrs utifrån
semesterlag, kollektivavtal,
allmänna bestämmelser, verksamhetsplan och behov.

Tjänstledighet

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
till nämnden genom

Anvisningar

gelägenhet med lön för kommunchef

förande, majoritetens
kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd
PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var
för sig i nämnd ordning

Tjänstledighet för enskild angelägenhet med lön för övrig
personal

Kommunchef

Anmäls ej

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras enligt lag och
avtal.

Deltagande i kurser, konferenser o dyl samt tjänsteresor för
förtroendevalda

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens
kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd
PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var
för sig i nämnd ordning

Anmäls ej

Tas bort ur delegationsordning.
Rutin utformas.

Deltagande i kurser, konferenser o dyl samt tjänsteresor för
kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens
kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd
PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var
för sig i nämnd ordning

Anmäls ej

Tas bort från delegationsordningen, deltagande i kurser,
konferenser o dyl. samt tjänsteresor för kommunchef är
verkställighet. Styrs av verksamhetsplan, budget, kompetensutvecklingsplan, individuell
utvecklingsplan, resor se ”Vårt
förhållningssätt” KF 2015-0326, ”Riktlinjer för resor” KF
2016-06-16.

Deltagande i kurser, konferenser o dyl samt tjänsteresor för
övrig personal

Kommunchef

Anmäls ej

Tas bort från delegationsordningen, deltagande i kurser,
konferenser o dyl. samt tjänsteresor för kommunchef är
verkställighet. Styrs av verksamhetsplan, budget, kompetensutvecklingsplan, individuell
utvecklingsplan, resor se ”Vårt
förhållningssätt” KF 2015-0326, ”Riktlinjer för resor” KF
2016-06-16.

Löneinplaceringsbeslut för
OSA-anställda

Verksamhetschef vid
Arbetslivsförvaltningen

Förteckning

I samråd med Personal och
förhandlingsavdelningen Tas
bort från delegationsordningen
ingår i gruppen nedan

Löneinplaceringsbeslut för
övriga arbetsmarknadsanställningar

Verksamhetschef vid
Arbetslivsförvaltningen

Förteckning

I samråd med Personal och
förhandling

Kommunchef

Förteckning

delegationsordningen. Övriga
tjänstledigheter; enskilda angelägenheter, föräldraledighet
mm, hanteras enligt lag och
avtal.

Kurser och konferenser

Arbetskraft anvisad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsmarknadsåtgärder

Befattningsbeskrivningar
Fastställa befattnings- och

Tas bort från delegationsord-

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
till nämnden genom

arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef)

Anvisningar

ning, används ej numera

Förhandlingsärenden
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Allmänt
Förhandlingar och därav föran- Förhandlingsdelegation
ledda överenskommelser, vilka
ej delegerats till annan

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Upplösande av anställningsavtal - överenskommelse inom
de ramar som finns i allmänna
bestämmelser AB om uppsägningstid

Förvaltningschef vid berörd Förteckning Överförs till ny delegationsförvaltning
ordning

- upp till 6 månadslöner

Förvaltningschef vid berörd Förteckning Överförs till ny delegationsförvaltning
ordning

- 6-12 månadslöner

Förvaltningschef vid berörd Förteckning I samråd med förhandlingsförvaltning
chef eller biträdande förhandlingschef Överförs till ny delegationsordning

Upplösande av anställningsav- KS ordförande
tal - överenskommelse i övriga
fall

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Beslut om talan skall föras i
arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang.

Förhandlingsdelegation

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Besluta om stridsåtgärder

Förhandlingsdelegation

Förteckning

Förhandlingschef

Förteckning I samråd med kommunchefen
Överförs till ny delegationsordning

Allmänna anställningsvillkor
Arbetstider vid lätthelgdagar
och inarbetning vid klämdagar

Avvikelseförhandlingar enl LAS, Förhandlingschef och biträ- Förteckning Överförs till ny delegationsATL och centrala avtal
dande förhandlingschef var
ordning
för sig
Avvikelse från 8 § ATL om
uttag av övertid med totalt
högst 250 timmar under ett
kalenderår

Förvaltningschef vid respektive förvaltning

Protokoll

Överförs till ny delegationsordning

Avvikelse från 10 § ATL om
uttag av mertid med totalt
högst 250 timmar under ett
kalenderår.

Förvaltningschef vid respektive förvaltning

Protokoll

Överförs till ny delegationsordning

Avgångsförmåner enligt KOMKL

Förhandlingschefen

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Lönebestämmelser
Förhandlingar som leder till
Förhandlingsdelegation
kollektivavtal respektive beslut
om riktlinjer, kostnadsramar
och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Antagande av centralt träffade
kollektivavtal

Förhandlingsdelegation

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Löne- och anställningsvillkor
för förvaltningschefer

Förhandlingsdelegation

Förteckning Föredragande: Personalchefen
Kommunchefen
Överförs till ny delegationsordning

tjänstemän

Andra förmåner/belöningar och Förhandlingsdelegation
lönesystem för arbetstagare
Förhandlingar som leder till
kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd
med berörda förvaltningar)
avseende

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Förhandlingschef och biträdande förhandlingssekreterare chef, Förhandlingsstrateg var för sig

Överförs till ny delegationsordning

- lönerevision översyn (rättelse
av benämning)

Överförs till ny delegationsordning

- etikett-inplaceringar

Överförs till ny delegationsordning

- anställningsvillkor

Överförs till ny delegationsordning

- ersättningar
Löneinplaceringsbeslut

För Bemanningsenheten gäller
dock:
Timavlönad personal inom
respektive bemanningsenhet
(äldreomsorg, pedagogik och
omsorg)

Förteckning Överförs till ny delegationsordning
Förhandlingschef och biträ- Förteckning Överförs till ny delegationsdande förhandlingschef,
ordning
förhandlingsstrateg var för
sig
Anvisningar enligt förhandVerksamhetschef
lingschef

- avseende Kommunals avtals- Förhandlingschef, biträområde samt förskollärare och dande förhandlingschef,
fritidspedagoger
förhandlingsstrateg, och
förhandlingadministratör
var för sig

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

- stadsteaterns konstnärliga
personal

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Kulturchefen

- ej avtalsreglerade ersättning- Förhandlingschef och förFörteckning Överförs till ny delegationsar
handlingssekreterare biträordning
dande förhandlingschef,
förhandlingsstrateg var för
sig
- avseende ingångslöner i enlighet med särskilda direktiv
från förhandlingsdelegationen

Förvaltningschef och perAnmäles ej
sonalsekreterare vid respektive förvaltning, var för
sig

Överförs till ny delegationsordning

- vid omräkning av tidigare
lönebeslut till aktuell sysselsättningsgrad

Förvaltningschef och perAnmäles ej
sonalsekreterare vid respektive förvaltning, var för
sig

Tas bort från delegationsordningen, är verkställighet

Medge lönetillägg för anställd

Förvaltningschef vid berörd

Nytt, överförs till ny delegat-

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

som fyller 66 år under kalenförvaltning
deråret. Lönetillägget kan användas för att behålla personal
i verksamheter med personalbrist, eller där rekryteringen är
svår.
Bibehållen lön vid facklig utbildning

ionsordning
Beloppet fastställs av förhandlingsdelegationen

Förvaltningschef och perFörteckning Överförs till ny delegationssonalsekreterare vid reordning
spektive förvaltning, var för
sig

Förhandling och överenskommelse om

Överförs till ny delegationsordning

- för mycket utbetald preliminär lön

Förhandlingschef och biträ- Förteckning Överförs till ny delegationsdande förhandlingschef var
ordning
för sig

- felaktigt utbetald lön

Förhandlingschef och biträ- Förteckning Överförs till ny delegationsdande förhandlingschef var
ordning
för sig

Särskilda ersättningar/bidrag
Beviljande av studiebidrag
enligt gällande riktlinjer

Förvaltningschef

Förteckning Överförs till ny delegationsordning

Ge möjlighet att utifrån verkRespektive förvaltningschef
samhetens behov studera på
25 % av en heltid med bibehållen lön vid vidareutbildning
som leder till annan kompetens

Nytt, överförs till ny delegationsordning

Pensionsfrågor
Tecknande av pensionsavtal
samt fastställande av pensionsförmåner enligt gällande
avtal och/eller äldre pensionsavtal Fastställande av pensionsförmåner enl AKAP-KL
och/eller äldre pensionsavtal

Förhandlingschefen

Förteckning

Överförs till ny delegationsordning

Avgångsskyldighet enligt
Förhandlingschefen
AKAP-KL och KAP-KL i fall då
arbetstagaren beviljats förtidspension enligt lagen om allmän
försäkring

Förteckning

Tas bort från delegationsordning, gäller ej längre

Kvarstående i tillsvidareanställning efter uppnådd pensionsålder samt medgivande till
anställning av ålderspensionär

Förteckning Tas bort, gäller ej längre har
ersatts av bla allmän visstidsanställning

Förhandlingsdelegation

Tillgodoräknande av tjänstetid Förhandlingsdelegation
och eller ledighetstid som ej är
pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal

Förteckning

Överförs till ny delegationsordning

Beviljande av särskild avtalspension

Förteckning

Överförs till ny delegationsordning

Förhandlingsdelegation

Mark- och fastighetsärenden
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Tilldelning av småhustomt

Verksamhetsansvarig för
Bostad Borås

Förteckning

Tas bort från delegationsordning, se KF ”Regler för registrering och
tilldelning av småhustomter 2016-01-28”

Prövning enligt lagen om förvärv av
hyresfastigheter, där kommunen ej
skall begära prövning hos hyresnämnden

Verksamhetsansvarig för
mark- och exploatering

Förteckning

Tas bort från delegationsordning, lagen finns
ej längre

Förköpsärenden där kommunen inte
skall utöva förköpsrätt

Verksamhetsansvarig för
mark- och exploatering
och kommunchefen, var
för sig

Förteckning

Tas bort från delegationsordning, lagen finns
ej längre

Antagande av entreprenör, dels när
Verksamhetsansvarig
fast anbud avlämnats och minst två
anbud finns, dels på löpande räkning,
för kostnader under sex basbelopp

Förteckning

Tas bort från delegationsordning

Ingående av servituts- och nyttjande- Verksamhetsansvarig för
rättsavtal understigande ett två bas- mark- och exploatering
belopp
Avdelningschef

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning. Obs nytt
belopp

Fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar
och/eller köp av fastighet till ett belopp ej överstigande ett fyra basbelopp

Verksamhetsansvarig för
mark- och exploatering
Avdelningschef

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning. Obs nytt
belopp

Gatukostnader understigande ett
basbelopp

Verksamhetsansvarig

Förteckning

Tas bort från delegationsordning

Teckna arrendeavtal för upplåtelser
av kommunal mark samt uppsägning
av arrendeavtal som tecknats av
kommunen

Verksamhetsansvarig
Avdelningschef

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning

I egenskap av markägare avge yttVerksamhetsansvarig
rande till Samhällsbyggnadsnämnden Avdelningschef
och andra myndigheter eller andra
över byggnadslov, tomtindelningar,
lantmäteriförrättningar mm fastighetsanknutna frågor

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning

Ansöka om lantmäteriförrättning
samt vara eller utse ombud vid lantmäteriförrättningar

Anmäls ej

Överförd till ny delegationsordning.

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning

Verksamhetsansvarig för
mark- och exploatering
eller den som denne förordnar i sitt ställe Avdelningschef

Rivning av kommunala byggnader av Verksamhetsansvarig
ringa värde med undantag av byggAvdelningschef
nader av kulturhistoriskt intresse och
rivningar av principiell betydelse

Bostadsfinansieringsärenden m.m. (tas bort, ej aktuellt längre)
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles till Anvisningar
nämnden
genom

Statskommunala lån och bidrag

Verksamhetsansvarig
för Bostad Borås

Förteckning

Ej aktuellt, finns ej
längre, tas bort från
delegationsordning

Kommunala bostadsanpassningsbidrag

Verksamhetsansvarig
för Bostad Borås

Förteckning

Ej aktuellt hos KS, finns
hos vård- och äldrenämnden, tas bort från
delegationsordning

Beviljande av förtur till lägenhet utöver
köreglerna

Verksamhetsansvarig
för Bostad Borås

Förteckning

Ej aktuellt, någon kommunal bostadskö finns
ej, tas bort från delegationsordning

Borgensåtagande för småhus( investeringslån med kreditgaranti och hus
byggda före 1993)

Verksamhetsansvarig
för Bostad Borås

Förteckning

Ej aktuellt längre, tas
bort från delegationsordning

Teckna kommunal borgen för lån upptagna av de kommunala bostadsföretagen och som verksamhetsansvarig för
Bostad Borås på delegation före 199303-02 tecknat borgen för

KS ordförande

Förteckning

Ersättare: KS vice ordförande Ej aktuellt längre,
tas bort från delegationsordning

Inköp
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Kommunstyrelsens egen verksamhet
Upphandling av tjänster, materiel
KS ordförande och
och varor för högst tio basbelopp
vice ordförande
(avser ej köp av gängse förbrukningsmateriel)
Fattar tilldelningsbeslut och beslut Kommunchefen
om avbrytande avseende upphandling upptill ett belopp om ett tröskelvärde

Protokoll

Upphandling av tjänster, materiel
och varor för högst fem basbelopp
(avser ej köp av gängse förbrukningsmateriel). Fattar tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande
avseende upphandling upptill ett
belopp om ett halvt tröskelvärde

Anmäls ej

Förvaltningschef och
verksamhetsansvarig
Avdelningschef

Förteckning

Ersättare: För ordföranden
majoritetens kommunalråd
PO3 och majoritetens kommunalråd PO2, för vice ordföranden minoritetens kommunalråd
PO3. Föredragande och sekreterare: Förvaltningschef och
resp verksamhetsansvarig
Överförs till ny delegationsordning. Ersättare: Ekonomichefen
Se Kommunstyrelsens Regler
för koncerninköp samt Kommunfullmäktiges Policy för
koncerninköp. Om tröskelvärde
se bilaga
Överförs till ny delegationsordning. Ersättare: Ekonomichefen
Se Kommunstyrelsens Regler
för koncerninköp samt Kommunfullmäktiges Policy för
koncerninköp. Om tröskelvärde
se bilaga

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Godkänna centralt genomförda
Chefen för administförvaltningsövergripande upphand- rativa kontoret
lingar och ramavtal under förutsättning att en samrådsgrupp av
förvaltnings-chefer tillstyrker beslutet.
Beslut om tillsättande av koncerninköpsråd

Förteckning

Kommunchef

Tas bort från delegationsordning

Se Kommunstyrelsens ”Regler
för koncerninköp”

Kommunövergripande verksamhet
Fattar tilldelningsbeslut och beslut Koncerninköpschef
om avbrytande avseende samordnade och verksamhetsövergripande
upphandlingar som genomförs av
koncerninköp

Förteckning

Efter samråd med ekonomichefen
Se Kommunstyrelsens Regler
för koncerninköp samt Kommunfullmäktiges Policy för
koncerninköp

Beslut i inköpsfrågor som inte ankommer på annan

Förteckning

Tas bort från delegationsordning, inaktuellt

Chefen för administrativa kontoret

Likviditetsfrågor
Ärende

Beslutsfattare Anmäles till
nämnden
genom

Anvisningar

Placering av likvida medel, upptagande av
lån, konvertering av lån, avtal om leasing
samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda

Finanschefen

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning, avsnitt ekonomi

Besluta om kontantkassor för högst 5 000
kronor (överförd till ny delegationsordning)

Finanschefen

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning, avsnitt ekonomi

Donationer
Ärende

Beslutsfattare Anmäles till
Anvisningar
nämnden genom

Utdelning ur donationsfonder upp till Finanschefen
ett belopp av en miljon kronor per
fond

Protokoll

Överförd till ny delegationsordning, avsnitt ekonomi

Placering av donationsmedel

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning, avsnitt ekonomi

Finanschefen

Skadeståndsärenden
Ärende

Beslutsfattare

Beslut om ersättning under KS ordförande
kommunstyrelsens uppehåll och vice ordförande

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom
Protokoll

Ersättare: För ordföranden majoritetens
kommunalråd PO3 och majoritetens kommunalråd PO2, FÖR vice ordföranden mi-

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom
noritetens kommunalråd PO3 Föredragande och sekreterare: Stadsjuristen överförd till ny delegationsordning

Beslut om utbetalning av Stadsjurist
kommunens självrisk i de
fall kommunens försäkringsbolag reglerat skadan

Protokoll

överförd till ny delegationsordning

Skuldsanering
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Beslut om att godkänna eller förkasta förslag till
skuldsanering
- när kommunens Stadsjurist
fordran understiger
fyra basbelopp

Protokoll

Vid beräkningen av gäldenärens förbehållsbelopp,
utöver det i 15 kap 6 a § utsökningsbalken angivna
beloppen, skall kommunens långtidsnorm för socialbidrag samt de faktiska hyreskostnaderna för
tillgängliga lägenheter ligga till grund för bedömningarna. I enlighet med skuldsaneringslagen.
överförd till ny delegationsordning

Protokoll

Vid beräkningen av gäldenärens förbehållsbelopp,
utöver det i 15 kap 6 a § utsökningsbalken angivna
beloppen, skall kommunens långtidsnorm för socialbidrag samt de faktiska hyreskostnaderna för
tillgängliga lägenheter ligga till grund för bedömningarna Tas bort ur delegationsordning

Beslut om att godkänna eller förkasta förslag till
skuldsanering
- när kommunens KS ordförande
fordran understiger och vice ordfö200 000 kronor
rande

Planfrågor

Strategisk samhällsplanering

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Avge remissyttrande i detaljplaneären- Chefen för miljö- och pladen som handläggs med enkelt planför- neringsenheten Avdelfarande begränsat förfarande
ningschef

Protokoll

Överfört till ny delegationsordning

Avge yttrande över täkttillstånd

Chefen för miljö- och planeringsenheten Avdelningschef

Protokoll

Överfört till ny delegationsordning

Avge yttranden till Samhällsbyggnadsnämnden på planbesked som inte är av
strategisk vikt

Avdelningschef

Protokoll

Överfört till ny delegationsordning

Avge yttrande över lokaliserings- och
lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område

Chefen för miljö- och planeringsenheten Avdelningschef

Protokoll

Överfört till ny delegationsordning

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Beslut gällande strandskyddsdispens i
Samhällsplaneringschefen
enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens och Miljö- och konsumentnämndens samstämmiga yttranden. )Tas bort
från delegationsordning, tidigare överfört till Miljönämnden)

Protokoll

Tas bort från delegationsordning, överfört till Miljönämnden

Civilförsvars- och säkerhetsfrågor
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Yttrande angående antagande av hemvärnsmän

KS ordförande
Säkerhetschef

Förteckning

Ersättare: KS vice ordförande Föredragande: Kommunsekreteraren

Beslut enligt 6 kap 8 och
11§§ lag om civilt försvar,
om skyddsrumsskyldighet

Skyddsrumsinspektör

Protokoll

Tas bort från delegationsordning,
ansvar hos Samhällsbyggnadsnämnden

Skyddsrumsbesked enligt 6 Skyddsrumsinspektör
kap 8 och 11§§ lag om
civilt försvar
skyddsrumsskyldighet

Protokoll

Tas bort från delegationsordning,
ansvar hos Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut enligt 6 kap 12 och
Skyddsrumsinspektör
15 §§ lag om civilt försvar i
samband med underhållsbesiktning
skyddsrumsskyldighet

Protokoll

Tas bort från delegationsordning,
ansvar hos Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning
enligt säkerhetsskyddslagen

KS ordförande, vice ord- Förteckning
förande och majoritetens
kommunalråd PO3
Avdelningschef CKS

Föredragande: Säkerhetsskyddschefen Ersättare: IT-strateg på
Stadsledningskansliet för säkerhetsskyddschefen delat i två delar,
se nedan

Beslut om tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

Avdelningschef CKS (säkerhetsskyddschef)

Ersättare: Säkerhetschef

Förteckning

Övrigt
Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Avskrivning av fordringar intill
ett belopp av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende

Finanschefen

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning

Överlämnande av avskrivna
fordringar till inkassoföretag
för långtidsbevakning ärende

Finanschefen

Förteckning

Tas bort ur delegationsordningen, rutin till följd av avskrivningsbeslut

Tillstånd att använda Borås
kommunens vapen samt Dalsjöfors, Fristads och Viskafors
gamla kommunvapen

Kommunsekreteraren

Protokoll

Överförd till ny delegationsordning, avsnitt övrigt

Hyresbefrielse vid upplåtelse
av stadshushallen

KS ordförande och vice
ordförande

Förteckning Ersättare: För ordföranden
majoritetens kommunalråd

Ärende

Beslutsfattare

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom

Tas bort, uthyrningsfrågor,
avgiftsbefrielser mm gällande
Stadshushallen och kommunens representationsvåning
Flamenska gården hanteras av
Kommunfullmäktiges representationskommitté
Upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset

PO3 och majoritetens kommunalråd PO2, för vice ordföranden minoritetens kommunalråd PO3. Föredragande och
sekreterare: Kommunsekreteraren
Kommunfullmäktiges sekreterare

Beslut i ärenden rörande betal- Finanschefen
kort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän

Förteckning

Verkställighet, tas bort från
delegationsordningen

Förteckning Överförd till ny delegationsordning, avsnitt ekonomi

Beslut i ärenden rörande kommunstyrelsens representation

KS ordförande, vice ordfö- Anmäls ej
rande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd PO2 och
minoritetens kommunalråd
PO3 var för sig

Tas bort från delegationsordningen, policy, riktlinjer, rutiner i nedanstående dokument
KF 2015-03-26 ”Vårt förhållningssätt”, KF 2013-12-19 §
170 reviderad policy för representation

Beslut i ärenden rörande kommunstyrelsens uppvaktningar

KS ordförande, vice ordfö- Anmäls ej
rande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens kommunalråd PO2 och
minoritetens kommunalråd
PO3 var för sig

Beslut om uppvaktning ar mm
av sedvanlig karaktär utgör
ren verkställighet, mao ej
beslut enligt denna delegationsförteckning. Tas bort.

Prövning jämlikt tryckfrihetsförordningen sekretesslagen i
frågor om utlämnande av
handlingar Beslut att inte
lämna ut handling, lämna ut
handling med förbehåll

Förvaltningschefer, avdelProtokoll
ningschefer, stadsjurist och
stadsarkivarien och verksamhetsansvariga var för
sig, rörande handlingar
inom respektive verksamhetsområde

Överförd till ny delegationsordning

Godkännande av parkeringsav- Kommunchefen
tal

Förteckning

Tas bort, inaktuellt, har inte
använts på många år

Beslut i ärenden angående
lotterilagen

Stadsjuristen och Brita
Milano var för sig

Förteckning

Överförd till ny delegationsordning

Avvisning av för sent inkomna
besvärsskrivelser

Kommunchefen

Protokoll

Överförd till ny delegationsordning

Beslut om bidrag till litterära
verk

Stadsarkivarien

Protokoll

Utgår då tryckbidrag ej längre
finns kvar som separat bidrag
Kulturnämnden har beslutat
att sådant bidrag istället ingår
i projekt o arrangemangsbidrag för kultur.

Yttrande över ansökningar om
övervakningskamera

Stadsjuristen

Protokoll

Överförd till ny delegationsordning

Utse rapportör samt ersättare i Verksamhetsansvarig för
bostadsrättsföreningar som
Bostad Borås
tidigare representerats av
kommunal styrelseledamot

Förteckning Tas bort från delegationsordning, är inte aktuellt längre,
tidigare kopplat till bostadsfinansiering

Beslut enligt kommunens rikt- Förvaltningschefen
linjer för förslagsverksamheten

Protokoll

Rätt att utfärda rekommendat- Stadsarkivarien
ioner och riktlinjer rörande
tillämpningen av arkivreglerna
för Borås Stad

Efter samråd med förvaltningens samverkansgrupp
Nytt förs till ny delegationsordning

Ärende

Beslutsfattare

Rätt utöva tillsyn på kommuStadsarkivarien
nens myndigheter och bolag så
att dessa uppfyller arkivlag och
Borås Stads arkivregler

Anmäles
Anvisningar
till nämnden genom
Nytt förs till ny delegationsordning

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016
Skolinspektionen har översänt beslut för fritidshem samt för vuxenutbildning efter tillsyn i Borås
kommun. Besluten har sänts till Grundskolenämnden samt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för handläggning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som
vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden.
Redovisningen delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder lämnas till Skolinspektionen.
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Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-29
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0518 600
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2017-04-26/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0518 600

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016
Skolinspektionen har översänt beslut för fritidshem samt för vuxenutbildning efter
tillsyn i Borås kommun. Besluten har sänts till Grundskolenämnden samt till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för handläggning.
Skolinspektionens beslut för fritidshem

Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas inom områdena
”Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet” samt ”Utveckling av utbildningen i fritidshemmet ”.
Av beslutet framgår det inom område ”Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet” att
Borås kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och
storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (14 kap. 9 § skollagen)

Inom område ”Utveckling av utbildningen i fritidshemmet ” uppfylls inte författningskraven
avseende att:




Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade
åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§
skollagen)

Åtgärder fritidshem

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Område ”Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet”.
 Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö.
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Område ”Utveckling av utbildningen i fritidshemmet ”
 Huvudmannen ska följa upp och dokumenterar resultaten av arbetet mot
målen för utbildningen och resultatet av arbetet med trygghet och studiero i
fritidshemmet.
 Huvudmannen ska också se till att utvecklingsåtgärder till följd av analysen
beslutas, och att de beslutade åtgärderna dokumenteras.
 Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.
Skolinspektionens beslut för Vuxenutbildning

Skolinspektionen bedömer att åtgärder behöver vidtas inom områdena ”Förutsättningar
för utbildningen i vuxenutbildningen” samt ”Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen ”
Av beslutet framgår det inom område ”Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen”
att Borås kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:


Huvudmannen ser till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så att den
möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och bedrivs kontinuerligt under hela året. (21 kap. 2, 10 och 13 §§ skollagen; 2 kap. 25 § förordning om vuxenutbildning; Lvux 12, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.1
Kunskaper, 2.4 Rektorns ansvar)

Inom område ”Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen ” uppfylls inte författningskraven avseende att:





Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar dessa. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen; Lvux 12, 1 Utbildningens uppdrag och
värdegrund, Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter)
Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning,
genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten. (4 kap. 7 § skollagen)

Åtgärder vuxenutbildning

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Område ”Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen” samt
 Huvudmannen ska se till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så att den
möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och att den bedrivs
kontinuerligt under hela året.
Område ”Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen ”
 Huvudmannen ska följa upp och dokumentera kunskapsresultaten samt resultatet av arbetet med trygghet och studiero inom särskild utbildning för vuxna.
 Huvudmannen ska också se till att utvecklingsåtgärder till följd av analysen
beslutas, och att de beslutade åtgärderna dokumenteras.
 Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras.
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Åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen senast 29 september 2017.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar till Kommunstyrelsen
vilka åtgärder som vidtas med anledning av Skolinspektionens förelägganden.
Redovisningen delges Kommunstyrelsen i samband med att redovisning av vidtagna åtgärder lämnas
till Skolinspektionen.
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Tillsyn i Borås kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Borås kommun under hösten 2016
och våren 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för
utbildningen inom skolformen fritidshem.

Måluppfyllelse och resultat
Enligt Skolverkets statistik för år 2015 var andelen barn i åldern sex till nio år
som var inskrivna på fritidshem 76 procent i Borås kommun jämfört med 84
procent i riket. Antalet inskrivna elever per årsarbetare var 25 elever år 2015,
jämfört med 21 elever per årsarbetare i riket. Vidare var andelen årsarbetare
med pedagogisk högskoleexamen 67 procent jämfört med 50 procent i riket.
Antalet inskrivna elever per avdelning var 44,4 elever, vilket är högre jämfört
med riket där motsvarande siffra var 40,6 elever.
Borås kommuns egen uppföljning av verksamheten i fritidshemmen sker bland
annat genom att följa upp förutsättningarna i fritidshemmen. Detta görs genom
att rektorer som ansvarar för fritidshem genomför en självskattning. I denna
självskattning uppskattar rektorn i hur hög utsträckning påståenden från
huvudmannen stämmer med situationen i fritidshemmen. I den senaste
uppföljningen för fritidshemmen uppgav 8 av 33 rektorer med ansvar för
fritidshem bland annat att "Anpassning av gruppstorlek, personaltäthet och
gruppsammansättning" fungerar i liten utsträckning eller inte alls. I
uppföljningen framkommer också att på påståendet "Fritidshemmets
utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska
kvalitetsarbetet" svarar 17 av 34 rektorer med ansvar för fritidshem att det
fungerar i liten utsträckning eller inte alls. Det framkommer även att det i 19 av
34 fritidshem enligt rektorernas självskattning fungerar i liten utsträckning eller
inte alls att "Väga in elevernas närvarotider vid anpassning av grupper,
personaltäthet och gruppsammansättning".
Det finns dock ingen uppföljning av resultatet för arbetet mot utbildningsmålen
som genomförts för fritidshemmet det senaste året. Den senaste uppföljningen
av arbetet mot utbildningsmålen genomfördes 2015. Det saknas också en
uppföljning av arbetet med trygghet och studiero.
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Översikt över konstaterade brister i verksamheterna
Skolinspektionens ingripanden

Område

Typ av ingripande

Senaste datum för
redovisning

1. Förutsättningar för
utbildningen i fritidshemmet

2017-09-29

2. Utveckling av utbildningen i
fritidshemmet

2017-09-29

Sammanfattande bedömning

Tillsynen visar att Borås kommun måste se till att elevgrupperna i
fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek. Borås kommun har
inte ett fungerande system för att se till att elevgruppernas sammansättning
och storlek är lämplig på fritidshemmen. Tillsynen visar att elevgrupperna är
så stora att det påverkar elevernas utbildning i fritidshemmet. Det finns också
svårigheter med metoden för uppföljningen eftersom uppgifterna som lämnas
till huvudmannen inte redovisas på ett sådant sätt så att de går att jämföra.
Borås kommun måste också ta ansvar för att se till att eleverna erbjuds en god
miljö i undervisningen i fritidshemmet och att det finns lokaler för att syftet
med utbildningen i fritidshemmet ska kunna uppfyllas. Vid tillsynen
framkommer att flera stadsdelar har problem med lokalerna för fritidshemmen
i den omfattningen att eleverna inte kan tillförsäkras en i övrigt god miljö.
Borås kommun måste också tillse att det finns ett fungerande systematiskt
kvalitetsarbete för utbildningen i fritidshemmet. Borås kommun har påbörjat
ett arbete för att skapa detta på såväl enhetsnivå som på huvudmannanivå.
Med hjälp av de uppföljningar som görs har huvudmannen kunnat konstatera
att det finns brister i verksamheten. Dock saknas relevanta beslutade åtgärder
för att komma till rätta med bristerna. Borås kommun följer inte i tillräcklig
utsträckning upp resultatet för utbildningen i fritidshemmen i förhållande till
läroplanen samt inte heller arbetet med trygghet och studiero i fritidshemmen.
Inte heller fattar huvudmannen beslut och dokumenterar dessa samt genomför
åtgärder för att förbättra utbildningen utifrån den uppföljning som görs.
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Borås kommun att senast den 29 september 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas till Skolinspektionen.
Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet
Huvudmannen ska ge chefen för fritidshemmet och övrig personal vid fritidshemmet
förutsättningar, så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. I detta
arbete ingår bland annat att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever utbildning i
fritidshemmet. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att
förse fritidshemmen med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser, samt se till att
elevgrupperna har en lämplig storlek och sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa
att de rektorer eller förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och
den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens skolförfattningarna
kräver. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om
kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov.
Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående fritidshem vars huvudman
kommunen godkänt.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Borås kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• Huvudmannen ser till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning
och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. (14 kap. 9 §
skollagen)
Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
— Huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek, och att eleverna i övrigt erbjuds en god
miljö.
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Motivering till bedömning av brist
Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionens bedömer att huvudmannen inte ser till att elevgrupperna i
fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek. Utredningen visar
att elevgrupperna ofta är för stora och att lokalerna inte alltid är lämpliga för
ändamålet. Det framkommer också att det råder brist på behörig personal, eller
personal över huvud taget, på en del av fritidshemmen. Trots att dessa
omständigheter är kända för huvudmannen finns inget fungerande system för
uppföljning av hur elevgruppernas sammansättning och storlek ser ut på
kommunens fritidshem. Till exempel saknas det direktiv för hur antalet elever
ska bokföras på de olika fritidshemmen vilket innebär att rektorerna
rapporterar in antalet barn på olika sätt till huvudmannen, eller inte alls i vissa
fall. Huvudmannen kan därmed inte säkerställa att elevgruppernas
sammansättning och storlek är lämpliga eftersom systemet för uppföljning inte
fungerar. Skollagen (2 kap. 35 §) anger att det för utbildningen ska finnas de
lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska
kunna uppfyllas. I förarbetena påtalade regeringen att reglerna sammantaget
har till syfte att förebygga ohälsa och i övrigt skapa en god inne- och utemiljö
för eleverna i fritidshemmet. Huvudmannen har således även ansvaret att se till
att det finns lokaler för att syftet med utbildningen i fritidshemmet ska kunna
uppfyllas.
Även i Skolinspektionens tidigare beslut från 2013-06-27 (Dnr 43-2012:5404)
bedömde Skolinspektionen att kommunen inte såg till att elevgruppen i
fritidshemmen hade en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna
även i övrigt erbjuds en god miljö. Skolinspektionen finner det
anmärkningsvärt att samma brist som påtalades i beslut efter tillsyn 2013 nu
återigen kan konstateras.
Rättslig reglering

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö.
I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 405-406) anges att enligt
dagens skollag (1985 års skollag (SFS 1985:1100; Skolinspektionens
anmärkning) ska elevgrupperna i fritidshemmet ha en lämplig sammansättning
och storlek. Bestämmelsen är en viktig markering och bildar utgångspunkt i det
dagliga pedagogiska arbetet samt i det systematiska kvalitetsarbetet. Även för
kommunernas övergripande planeringsarbete ska bestämmelserna kunna
användas som riktmärke att utgå från för en flexibel resurstilldelning till olika
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verksamheter. Regeringen delar Skolverkets uppfattning att elevgruppernas
sammansättning och storlek bör tillgodose den enskilda elevens och gruppens
behov i relation till fritidshemmets uppdrag men anser att detta täcks av
bestämmelsen och att det därför inte behöver sägas i lagen. Regeringen föreslog
att dagens bestämmelse (i 1985 års skollag; Skolinspektionens anmärkning) om
gruppernas sammansättning och storlek ska kvarstå som en del av
fritidshemmets allmänna bestämmelser samt att det i bestämmelsen ska anges
att eleverna även i övrigt ska erbjudas en god miljö. Regeringen föreslog även
att det i lag införs en bestämmelse som reglerar tillgängligheten av lokaler och
utrustning så att syftet med verksamheten ska kunna uppfyllas. Sammantaget
verkar bestämmelserna för syftet att förebygga ohälsa och i övrigt skapa en god
inne- och utemiljö för eleverna i fritidshemmet.
Utredning

I intervju med rektorer från samtliga stadsdelar (Öster, Väster och Norr) som
ansvarar för fritidshem i Borås kommun framkommer att det inte finns något
fungerande system för att se till att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek. Merparten av de rektorer som deltar i intervjun
uppger att huvudmannen inte har någon "koll" på om elevgrupperna har en
lämplig storlek. Att det system som finns för att elevgruppens sammansättning
och storlek inte fungerar beror enligt rektorerna på att olika enheter rapporterar
in på olika sätt. Det finns inte heller några klara direktiv för hur antalet elever
ska bokföras på avdelningarna. Det framkommer också i intervjun att det finns
rektorer som inte rapporterar in elevantalet alls.
Enligt rektorerna är det svårt att få en bra kvalité på verksamheten och
"vettiga" gruppstorlekar. De uppger att situationen med de stora
elevgrupperna också får konsekvenser för eleverna som enligt rektorerna blir
oroliga. Rektorerna uppger vidare att lokalerna är trånga och att det saknas
tillräckligt med ändamålsenliga lokaler för fritidshemmets verksamhet. Detta
gör enligt rektorerna att de inte kan ha eleverna på "samma plats". Till exempel
finns det flera fritidshem där elever får vara ute och inne om lott eftersom
lokalerna inte räcker till för att alla ska kunna vara inne samtidigt enligt
rektorerna. Detta framkommer också i intervju med pedagogerna som uppger
att lokalerna inte är anpassade till verksamheten och att fritidshemmet har så
trånga lokaler i förhållande till gruppens storlek att eleverna inte får plats.
Detta gör att de får vara ute i flera timmar tills tillräckligt många elever har gått
hem, ibland fram till klockan tre på eftermiddagen. Rektorerna uppger också
att det inte handlar så mycket om att arbeta pedagogiskt utan att göra andra
uppgifter, som att transportera eleverna till olika ställen, till exempel för att gå
till matsalen. Det framkommer också i intervjuerna med personal i
fritidshemmet att det är svårt att få en gruppkänsla och interagera med
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eleverna när det är 50-70 elever på en avdelning. Detta gör att man inte kan
arbeta mot målen med den pedagogiska verksamheten, alla elever kan inte
heller göra sig sedda och hörda enligt lärarna. Oavsett elevantal har vi samma
lokaler att tillgå enligt rektorerna "väggarna sprängs" uppger en rektor i
intervjun. Några av rektorerna uppger också att det i Borås kommun är viktigt,
att ekonomin och den pengapåse som tilldelas ska hållas och att detta går före
skollagen.
En av rektorerna som deltar i intervjun uppger att fritidshemmet som hen
ansvarar för har egna lokaler och att detta gör att det fungerar bättre. Det
framkommer även i intervjun med rektorerna att det också finns fritidshem
som har tillräckligt med rum, men inte tillräckligt med personal för att kunna
dela upp elevgruppen i mindre grupper även om det skulle behövas.
Det råder också brist på personal enligt rektorerna. Detta beror på att
personalen på många enheter har delade tjänster mellan f-ridshemmet och
grundskolan och bokförs där de har sin huvudsakliga tjänst. Detta innebär
enligt rektorerna att resurser och behörighet kan flyttas från fritidshemmet till
grundskolan, eftersom undervisningen i grundskolan går före när det saknas
personal där. I intervju med bland annat representanter för
stadsdelsnämnderna och med rektorerna framkommer att det i Borås kommun
genomförts en heltidsreform som innebär att all personal har rätt till heltid.
Eftersom detta enligt rektorerna ska genomföras inom befintlig budget innebär
det att det blir färre personal när det är som flest elever på fritidshemmet.
Konsekvensen av detta blir att det blir svårare att dela in eleverna i grupper och
att arbeta med elevernas intresseområden. Pedagogerna som deltar i intervjun
med Skolinspektionen uppger att det finns för få pedagoger på
eftermiddagarna. Denna uppdelning mellan fritidshem och grundskola har
dock inte fått några negativa konsekvenser för grundskolan enligt rektorerna.
Att det ser ut som det gör med elevgruppens sammansättning och storlek
påverkar också likvärdigheten i kommunens fritidshem enligt lärarna.
Områdescheferna uppger i intervju att det är upp till varje rektor att utifrån
ramarna organisera verksamheten så att den bedrivs på ett lämpligt sätt. Det
framkommer också i intervju med områdescheferna att de känner till att
pedagogerna säger att elevgrupperna är väldigt stora och att det är svårt att
bedriva en bra pedagogisk verksamhet när det är som flest elever. Det
avgörande är om och hur man kan dela upp elevgruppen och detta styrs av de
personalresurser man har säger områdescheferna. Om all personal är på plats
kan man dela upp olika grupper i de lokaler som finns, men ibland klarar man
inte detta. En av områdescheferna uppger att det skulle behövas bättre
förutsättningar för fritidshemmet. Att personalen i kommunen har rätt till
heltid påverkar möjligheten att styra personalresurserna till den tid på dagen
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när det är flest elever i fritidshemmet och det påverkar såklart undervisningen i
fritidshemmet säger en av områdescheferna. Det framkommer också i intervjun
att det finns gamla lokaler med olika problem, och man har också sett att en
större del av budgeten behöver komma fritidshemmet till del enligt
områdescheferna.
Områdescheferna uppger vidare att elevgruppens sammansättning och storlek
följs upp i kommunrapporten på en övergripande nivå. I intervju med politiker
i nämnderna med ansvar för bland annat fritidshem framkommer dock att
nämnderna inte får några siffror som går att jämföra beträffande exempelvis
elevgruppernas sammansättning och storlek från de olika stadsdelarna, detta
eftersom siffrorna redovisas på olika sätt. Detta gäller också den information
som lämnas från stadsdelarna vad gäller trygghet och studiero på
fritidshemmen. De uppger vidare att elevgruppernas storlek har diskuterats
men att dessa diskussioner inte har kopplats till om storleken är lämplig eller
inte. Den information som lämnas är enligt politikerna övergripande
information i allmänna ordalag där det ibland uttrycks att elevgrupperna är för
stora. De uppger också att de inte har förstått att det är några stora problem
med detta. En representant uppger att rektorn ansvarar för detta och reglerar
storleken på gruppen och att antalet elever "tunnar ut med tiden".
I intervjun med tjänstemän med olika ansvarsområden som representerar
huvudmannen framkommer att det är "jättestora grupper" på fritidshemmen
jämfört med riket och att personaltätheten är lägre än riket i bland annat
fritidshemmen. Enligt tjänstemännen har rektorerna vid 25 procent av
fritidshemmen uppgett att elevgrupperna inte har en lämplig sammansättning
och storlek och detta beror enligt tjänstemännen på brist på tillgång till
pedagogisk personal och brist på lokaler. Enligt tjänstemännen finns en brist i
lokalförsörjningen och verksamheten bedrivs i paviljonger, källare och
korridorer. Tjänstemännen uppger att man i kommunen har försökt att komma
tillrätta med inrapporteringen av elevgruppernas storlek och sammansättning
så att man kan rapportera in rätt till SCB, men att detta fortfarande inte
fungerar. De förklarar vidare att det ligger på områdeschefen att följa upp
elevgruppens sammansättning och storlek i fritidshemmet och att rektorerna
ska se till att det blir en lämplig sammansättning och storlek på elevgruppen.
Tjänstemännen uppger också att huvudmannen inte har tagit ansvar på annat
sätt än att ge rektorn för fritidshemmet ansvaret. De säger att det är de olika
nämnderna som fördelar resurser via kommunens resursfördelningssystem till
varje skola och fritidshem och att det sedan är rektor som ansvarar för att skapa
en så bra verksamhet som möjligt.
I intervju med representanter för kommunstyrelsen uppger de att de har
deltagit i fritidshemmets dag för att "se situationen" i fritidshemmen. De
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uppger att de då har sett att det är trånga lokaler och att elevgrupperna är
stora. I intervjun framkommer också att lokalförutsättningarna har diskuterats
mycket och att detta har handlat om att fritidshemmen är trånga och att det är
alldeles för många elever. Kommunstyrelsen har lämnat denna information till
nämndspolitikerna.
Representanterna för kommunstyrelsen uppger att elevgruppernas storlek
mäts på stadsdelsnivå och att det är utvecklingsenheten som lyfter frågor till
ansvarig nämnd med krav på återrapportering av vidtagna åtgärder.
Kommunstyrelsen kan då se vad nämnderna har arbetat med.
Representanterna för kommunstyrelsen uppger att det inte i dagsläget görs
någon uppföljning av effekten av vidtagna åtgärder och inte heller någon
konsekvensanalys av vilken effekt åtgärden har fått enligt representanterna. De
uppger vidare att detta har lyfts i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen
behöver bli duktigare på att ställa de specifika frågorna. Uppföljningen är ett
utvecklingsområde enligt representanterna från kommunstyrelsen.
I det systematiska kvalitetsarbetet "Fritidshemmet 2015, Kvalitetsrapport"
framgår följande under den rubrik i rapporten som handlar om förutsättningar:
"När det gäller gruppstorleken i Borås Stads fritidshem så finns det inte några
lokala uppgifter som med säkerhet visar hur stor beläggningen är i
fritidshemmen. Det är därför svårt att uttala sig om rektorer lyckas med
uppdraget att anpassa gruppstorleken så att eleverna ges möjlighet att nå de
nationella målen för fritidshemmet." Det framgår även i själva uppföljningen
att rektorer för 8 av 33 fritidshem svarar att "anpassning av gruppstorlek,
personaltäthet och gruppsammansättning" fungerar i liten utsträckning eller
inte alls. Det framgår också i uppföljningsrapporten att flera rektorer lyft att
"barngruppernas storlek begränsar möjligheten till en god verksamhet" och
man framhäver att en annan förvaltning avgör lokalfrågorna. Vidare framgår
att "I Öster bedömer 10 av 13 rektorer att det fungerar i liten utsträckning att se
till att eleverna har tillgång till säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler
och -utemiljöer." Det framgår vidare under rubriken "Analys personaltätheten"
att huvudmannen saknar statistik för att mäta personaltätheten.
Motivering till föreläggande som ingripande

Borås kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Borås kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
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Utveckling av utbildningen i fritidshemmet
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra
utbildningen i fritidshemmet inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och
kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid
fritidshemmen. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende elevernas
utveckling och lärande, och resultaten avseende tryggheten och studieron vid fritidshemmen. I
arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger
fritidshemmen, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar
sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka
förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder.
När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för
fritidshemmen tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter
huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter,
anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan
huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen för fritidshemmet tillsammans
med lärare, övrig personal och elever leder vid fritidshemmen.
Ett annat viktigt verktyg för att se till att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig är en
behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fritidshemmen anpassas efter
elevernas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som
personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan
göras i vilken grad den främjar elevernas utveckling, lärande och trygghet.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Borås kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)
• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och
6-7 §§ skollagen)
Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
— Huvudmannen ska följa upp och dokumentera resultaten av arbetet mot
målen för utbildningen och resultatet av arbetet med trygghet och
studiero i fritidshemmet.
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— Huvudmannen ska också se till att utvecklingsåtgärder till följd av
analysen beslutas, och att de beslutade åtgärderna dokumenteras.
— Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade
utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna
ska dokumenteras.
Motivering till bedömning av brist

Skolinspektionens bedömning

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i det systematiska
kvalitetsarbetet för utbildningen i fritidshemmen på huvudmannanivå. Det är
inte tillräckligt att följa upp resultatet för arbetet mot målen för utbildningen i
fritidshemmen vartannat år. Det saknas också en tillräcklig uppföljning av
• arbetet med trygghet och studiero. Dessutom framgår det att uppföljningen
ofta är sammanblandad mellan grundskola och fritidshem, bl. a. genom att man
använder sig av de trygghetsvandringar som gjorts för grundskolan även vad
gäller uppföljningen av fritidshemmen, utan att göra en särskild redovisning
för fritidshemsverksamheten. Det framgår också av Skolinspektionens
utredning att huvudmannen inte ser fritidshemmet som en egen verksamhet
och politikerna har inte heller efterfrågat resultat från fritidshemmen.
Även om det vartannat år, senast år 2015, görs en viss uppföljning och analys
av resultatet för verksamheten fattas inte beslut om åtgärder med anknytning
till dessa, och inte heller genomförs nödvändiga förbättringsåtgärder för att
komma till rätta med kända brister i verksamheten. På huvudmannanivå finns
exempelvis inte några beslut under de senaste åren gällande fritidshemmet för
att komma tillrätta med elevgruppens sammansättning och storlek, eller brist
på personal i fritidshemmet, vilket framkommer ovan i detta beslut (se mer
under Förutsättningar för lärande och utbildning). Den uppföljning som görs
genom att ställa frågor i ett självskattningsverktyg om i hur stor utsträckning
olika delar genomförs är inte heller tillräcklig för att komma tillrätta med
brister i utbildningen i fritidshemmet, vilket huvudmannen själv konstaterat i
sitt kvalitetsarbete. Huvudmannen behöver årligen utifrån sin uppföljning och
analys fatta beslut om förbättringsåtgärder och genomföra dessa för att komma
tillrätta med de brister som identifierats. De beslutade åtgärderna och
genomförandet av dessa ska dokumenteras. Skolinspektionen bedömer att de
utvecklingsområden som finns angivna i utvecklingsplanen för år 2016 är
mycket allmänt beskrivna. De kan därför inte anses som åtgärder som beslutats
för att komna tillrätta med de brister som huvudmannen har identifierat i
uppföljningen av fritidshemmet som gjorts år 2015.
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Rättslig reglering

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns
för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det framkommer att
det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Utredning

Uppföljningen av utbildningen i fritidshemmet
I de dokument som av huvudmannen skickats till Skolinspektionen och som
utgör det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen i Borås kommun
framkommer att undervisningen i fritidshemmet endast följs upp och
analyseras vartannat år. Denna uppföljning finns dokumenterad i
"Fritidshemmet 2015 kvalitetsrapport". En sådan rapport upprättades senast 2015
och innehåller en uppföljning av undervisningen i fritidshemmet och en analys
av denna. Kommunen gör även en årlig uppföljning i "Kvalitetsrapport för
undervisning och resultat Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad
GRUNDSKOLA". I denna saknas dock resultaten av arbetet mot
utbildningsmålen för fritidshemmet, även om det i dokumentet uppges att
rapporten gäller även för denna verksamhet.
I "Fritidshemmet 2015 kvalitetsrapport" framgår under rubriken "Likabehandling
och värdegrund" att alla fritidshem utom två är synliggjorda i skolans
likabehandlingsplan. I analysen av likabehandling och värdegrund står det att
det inte framgår på vilket sätt, eller med vilken tydlighet fritidshemmet är
synliggjort i dessa likabehandlingsplaner som täcker hela skolverksamheten. I
analysen framgår också att det behöver säkerställas att det finns en
likabehandlingsplan för fritidshemmen. Det framgår också att det i en av
stadsdelarna har varit stor personalomsättning och att det finns obehörig
personal samt att värdegrunden därför inte är förankrad hos all personal. I
analysen ställs också frågan hur värdegrundsutbildning skulle kunna ges för
ny personal i fritidshemmen.
I dokumentet som benämns "Värdegrund 2016, kvalitetsrapport grundskola"
framgår under rubriken "utveckling av likabehandlingsarbetet" bland annat att
"Flera skolor tar upp att fritidshemmet behöver inkluderas mer i arbetet." I
dokumentet framgår också att rektorer som ansvarar för fritidshem gjort en
självskattning hur långt fritidshemmen har nått i sitt värdegrundsarbete. Det
framgår dock inte någon utvärdering av arbetet med trygghet och studiero.
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Inte heller framgår några beslutade åtgärder för att utveckla utbildningen i
detta avseende annat än att det är ett prioriterat område för alla skolformer
under 2016.
I en kompletterande fråga om uppföljningen i fritidshemmen i Borås kommun
som ställts till huvudmannen svarar huvudmannens representant att" Vi har
inte ägnat fritidshemmens undervisning och resultat tillräcklig omtanke i den
årliga rapporten utan nöjt oss med ett vartannat årsfokus." Huvudmannen
uppger också att de nu arbetar i den nya förvaltningen med att lägga om
kvalitetsarbetet för bland annat fritidshemmen.
I intervju med lärare som undervisar i fritidshemmet uppger de att
huvudmannen inte efterfrågar hur undervisningen sker i fritidshemmet.
Lärarna uppger också att det inte i alla fritidshem görs trygghetsvandringar
och att det inte alltid görs en kartläggning av otrygga platser som sammanställs
eller dokumenteras. I vissa av dessa fritidshem används istället de
trygghetsvandringar som görs i grundskolan som underlag även för
fritidshemmet. I intervju med en av områdescheferna framkommer att
uppföljningen av arbetet med trygghet och studiero i fritidshemmen görs för
hela skolan och att områdeschefen inte har sett fritidshemmet som en egen
verksamhet. Områdeschefen säger också att det saknas en dokumentation av
uppföljningen av trygghet och studiero i fritidshemmet.
Politikerna som representerar de olika nämnderna som ansvarar bland annat
för fritidshemmet uppger i intervjun att de inte känner till vilken information
som finns i kvalitetsrapporten för fritidshemmet, de uppger också att de inte
heller har fått någon muntlig rapportering för fritidshemmen. Det framkommer
också att de inte heller efterfrågar några resultat för fritidshemmet. Vid
kommunicering av protokollet efter tillsynsbesöket uppger dock
huvudmannen att de tre stadsdelsnämnderna har behandlat samtliga
kvalitetsrapporter.
Representanter för kommunstyrelsen uppger att arbetet med trygghet och
studiero inte följs upp på deras nivå på annat sätt än det som anges i
kvalitetsrapporten för fritidshem, och att de inte kan särskilja grundskola och
fritidshem på kommunstyrelsenivå i den rapport de får. Representanterna
uppger också att de inte har ställt frågor om arbetet med trygghet och studiero
specifikt till fritidshemmet. De uppger vidare i intervjun att det finns en
förbättringspotential i hur bland annat elevgruppernas storlek och
sammansättning rapporteras in eftersom kommunstyrelsen inte alltid får
kärunedom om förändringar som sker på fritidshemmen och skolenheterna.
Detta kan resultera i att de får en signal och då förstår att det redan har gått
över gränsen för vad lokalerna klarar.
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Huvudmannen har inte fattat beslut om åtgärder för att komma tillrätta med
bristerna i fritidshemmen och genomfört dessa
En av områdescheferna säger i intervjun att det inte har fattats några beslut om
elevgruppernas sammansättning och storlek i förhållande till de tre aspekterna
elevens behov, tillgång till pedagogisk kompetens och lokaler.
Områdescheferna uppger också att de har svårt att svara på vad huvudmannen
har beslutat för att komma tillrätta med elevgruppens sammansättning och
storlek och hur den pedagogiska verksamheten bedrivs. Områdescheferna vet
att frågan har diskuterats inom och mellan stadsdelarna men känner inte till att
det har fattats några beslut. Den information som enligt områdescheferna förs
uppåt handlar framförallt om resurser och det finns ett styrsystem för detta.
Det som kommer tillbaka uppifrån är sedan de områden som ska genomföras,
samt budget och resurser. Därefter är det en fråga för varje stadsdel att utföra
uppdraget så bra som möjligt. Det framkommer också i intervju med
områdescheferna att det inte gjorts några förändringar i budgeten utifrån
senaste kvalitetsrapporten för fritidshemmet.
Ansvariga nämndspolitiker uppger också att de inte fattar några beslut för
fritidshemmen och att fritidshemmet har hamnat i "bakvattnet" av skolans
frågor. Det är få fritidshemsfrågor som kommer upp enligt politikerna.
Tjänstemän som representerar huvudmannen med ansvar för bland annat
fritidshem uppger i intervjun att arbetet med att följa upp trygghet och studiero
på fritidshemmet görs genom det systematiska kvalitetsarbete som genomförs
till exempel genom klimatundersökningen i kommunen. Det framkommer
också i intervju med tjänstemännen att det saknas dokumenterade åtgärder för
fritidshemmet för att möta de behov som finns.
I Borås stad finns en utvecklingsenhet som ansvar för att ta fram kommunens
skriftliga systematiska kvalitetsarbete för fritidshemmen på uppdrag av
politiker i nämnden. I intervju med representanter från utvecklingsenheten
uppger representanterna att nämnden har fått information om inkomna
resultat och behov på fritidshemmen. Representanterna säger också att de tror
att det kan ha fattats beslut om barn- och elevgrupper, men är osäkra på om det
har skett. Representanterna för utvecklingsenheten säger att de upplever att
lokalerna för fritidshemmen inte räcker till och att elevgrupperna är stora.
Rektorerna som har ansvar för fritidshem uppger i intervju att huvudmannen
inte fattar beslut som utgår från enheternas utvecklingsbehov till exempel när
det gäller elevgruppens sammansättning och storlek, däremot uppger
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rektorerna att huvudmannen har fattat beslut om breda satsningar vad gäller
kompetensutveckling och fortbildningsinsatser, men inte för något annat.
I intervju med representanter för kommunstyrelsen framkommer att
utvecklingsenheten skriver en kvalitetsrapport för fritidshemmet som kommer
vartannat år. Representanterna för kommunstyrelsen kan i intervjun inte ge
några exempel på några beslut som har fattats för fritidshemmen annat än att
det pågår en översyn över skolstrukturen och att det finns en planeringsprocess
med prognoser för hur många barn som kommer att finnas i verksamheten och
att man arbetar med att se över lokalernas flexibilitet och personalens
kompetens. De senaste besluten som togs var enligt representanterna budgeten,
där fanns dock inte något specifikt beslut som var riktat mot fritidshemmen. De
har också sett att de är trånga lokaler och stora barngrupper och de uppger i
intervjun att denna information lämnas vidare till politikerna i nämnden.
I dokumentet "Fritidshemmet 2015, Kvalitetsrapport" under rubriken "Inledning"
framgår också att en uppföljning av fritidshemmen görs vartannat år och att
dessa har gjorts 2013 och 2015. Här framgår bland annat att det redan vid
uppföljningen år 2013 framkom att det var "ett problem att det inte fanns några
uppgifter som med säkerhet visar hur stor beläggningen är i fritidshemmet."
samt att "Det konstaterades att stora grupper och inte tillräckligt med personal
innebar att man inte kunde dela i mindre grupper vilket också påverkade att
barn med behov av särskilt stöd inte alltid fick det stöd som behövdes." Det
framgår också fler rektorer skattat sig lägre år 2015 än 2013 utifrån
fritidshemmets förmåga att ge stöd till elever som har särskilda behov och att
detta bland annat berodde på personalbrist. I dokumentet finns också en
redovisning av den självskattning som rektorer som ansvarar för fritidshem
svarar på i vilken utsträckning olika delar av utbildningen genomförs. I
dokumentet framgår inte några beslut om eller planerade åtgärder för att
komma tillrätta med de brister i fritidshemmet som huvudmannen själv har
identifierat. I dokumentet under den rubrik som handlar om förutsättningar,
framkommer bland annat att flera rektorer lyft att "barngruppernas storlek
begränsar möjligheten till en god verksamhet" (se mer under Förutsättningar för
lärande och utbildning). Därtill framgår även brister bland annat gällande
undervisningen i fritidshemmet och särskilt stöd i fritidshemmet. Till exempel
har 13 av 33 rektorer svarat att påståendet "Extra anpassningar/särskilt stöd
och åtgärdsprogram ges till elever som har behov av det på fritids" fungerar i
liten utsträckning.
I dokumentet anges också att "huvudmannen behöver besluta om vad som ska
mätas, och hur det ska mätas för att kunna se utvecklingen när det gäller
gruppstorlekar och personaltäthet. Det blir annars svårt att fatta beslut om
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åtgärder när man inte kan beskriva utgångsläget och därmed inte heller
förväntade effekter av beslutade åtgärder"
Kommunen gör också en utvecklingsplan "Utvecklingsplan 2016,
GRUNDSKOLA I Borås stad" som anges omfatta flera skolformer i Borås
kommun, bland annat fritidshemmet. I denna utvecklingsplan framgår att det
finns prioriterade utvecklingsområden för samtliga skolformer i Borås
kommun. Några av utvecklingsområdena uppges gälla specifikt för förskola,
grundskola, fritidshem, samt grundsärskola. Det framgår dock inte hur dessa
utvecklingsområden hänger ihop med de brister som huvudmannen året
tidigare kunnat konstatera i fritidshemmen. Det framgår inte heller hur arbetet
med utvecklingsområdena ska genomföras i fritidshemmen. I de avsnitt där
nämnda utvecklingsområden specificeras utifrån "process", "ansvar" och vilket
läsår som berörs av arbetet, framgår inte i något fall att fritidshemmet berörs.
De "förväntade effekter" som finns beskrivna anges endast i något enstaka fall
gälla för fritidshemmet.
Motivering till föreläggande som ingripande

Borås kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Borås kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
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Bilaga 1: Allmänt om tillsynen
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att
se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner,
utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.
Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman
ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de
skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.
Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva
tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister
åtgärdas och ge råd och vägledning.
Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning
utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser
som verksamheterna är skyldiga att följa.
När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en
bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som
huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen
fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om
den skolenheten.
Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens
ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för.
Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och
lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina
bedömningar på.
I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder
som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens
arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas.
Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens
webbplats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion.
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Bilaga 2: Fakta om Borås kommun
Borås kommun har omkring 110 000 invånare. Av dem bor majoriteten i Borås
tätort. Förutom centralorten Borås finns det 20 andra tätorter i kommunen. De
största är Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors. Under den senaste
femårsperioden har befolkningen ökat stadigt. Kommunfullmäktige ansvarar
för att kommunens verksamheter genomförs enligt lagar och förordningar och
har det yttersta ansvaret för barn- och utbildningsverksamheten.
Borås kommun var vid tiden för tillsynen indelad i tre stadsdelar med var sin
stadsdelsnämnd: Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Öster och
Stadsdelsnämnden Väster. Dessa tre nämnder ansvarade bland annat för att
fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen inom verksamheterna förskola,
med öppen förskola och pedagogisk omsorg samt för verksamheterna
förskoleklass, grundskola och fritidshem. I varje stadsdel fanns en förvaltning
med en förvaltningschef benämnd stadsdelschef, och för varje verksamhet en
områdeschef. Således fanns det i Borås kommun tre områdeschefer för
grundskola som ansvarade för verksamheten i förskoleklass, grundskola och
fritidshem i respektive stadsdel. Områdeschefen hade under sig rektorer,
elevhälsochef och administrativ personal.
I Stadsdelen Norr fanns funktionen "Kommungemensam Förskola och Skola"
med en egen områdeschef med uppdrag att bedriva huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete och att stödja och samordna utvecklingsarbetet i
samtliga tre förvaltningar. Den kommungemens amma funktionen ansvarade
också för grundsärskolorna, Centrum för flerspråkigt lärande som bl.a.
bedriver och utvecklar modersmålsstöd i förskolan samt en förskola för
flerfunktionshindrade barn.
En styrgrupp bestående av de tre stadsdelscheferna fattade gemensamma
strategiska beslut för den kommungemensamma verksamheten.
Områdeschefen för "Kommungemensam Förskola och Skola" ledde en
arbetsgrupp tillika "Lokal Samverkansgrupp" (LSG) där stadsdelarnas
områdeschefer för förskola och skola samt fackliga representanter ingick. I
denna grupp fattades gemensamt såväl strategiska som taktiska och operativa
beslut som då gällde i samtliga stadsdelar. Stadsdelsnämnden Norr hade i
uppdrag att i flera fall samordna och avge huvudmannens svar till olika
myndigheter och rapportera till kommunstyrelsen för samtliga
stadsdelsnämnder. Ett särskilt kommungemensamt skolutskott fanns i stadsdel
Norr där även ansvariga kommunalråd regelbundet adjungerades för att
upprätthålla en fungerande dialog och styrning.
Den 1 januari 2017 förändrades kommunens organisation då de tre
stadsdelsnämnderna och deras förvaltningar ersattes med facknämnder och
centrala förvaltningar. Detta innebär att ansvaret för verksamheterna
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Borås kommun från
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och med den 1 januari 2017 ligger hos en grundskolenämnd med en
förvaltning.
Av kommunens redovisning till Skolinspektionen inför tillsynen framgår att
4472 elever för närvarande är inskrivna i fritidshem och 9890 elever i
grundskola.
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Tillsyn i Borås kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Borås kommun under hösten 2016.
Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom
skolformerna kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Måluppfyllelse och resultat
Måluppfifilelse

Enligt Skolverkets statistik för år 2015 var det i Borås kommun 4,1 procent av
den vuxna befolkningen som deltog i kommunal vuxenutbildning, vilket var
något högre än genomsnittet för riket som samma år som var 3,7 procent. År
2015 var det 6,2 procent av den vuxna befolkningen i Borås kommun med kort
utbildningsbakgrund som deltog i kommunal vuxenutbildning, vilket även
detta var högre än genomsnittet för riket (5,4 procent).
I kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå var det enligt statistiken
43 procent av kursdeltagarna som slutförde sina kurser år 2015, vilket var lägre
än genomsnittet för riket (60 procent). Samma år var det 27 procent av
kursdeltagarna som gjorde avbrott i sina kurser, vilket var högre än
genomsnittet för riket (24 procent). Andel kursdeltagare som slutfört sina
kurser i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har varierat stort
de senaste fyra åren; år 2012 slutförde 82 procent av kursdeltagarna sina kurser,
år 2013 var det 54 procent och år 2014 var det endast 35 procent. Skolverket
redovisar även statistik över andelen kursdeltagare som nått minst betyget E i
kurserna Engelska, Matematik och Svenska som andraspråk på grundläggande
nivå. Av statistiken framgår att i kurserna Engelska och Svenska som
andraspråk var det fler kursdeltagare i Borås kommun som nådde lägst betyget
E år 2015 jämfört med genomsnittet för riket. I kursen Matematik var det
samma år en lägre andel elever som nådde minst betyget E jämfört med riket.
I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå var det enligt statistiken 79
procent av kursdeltagarna som slutförde sina kurser år 2015, vilket var högre
än genomsnittet för riket (71 procent). Samma år var det 16 procent av
kursdeltagarna som gjorde avbrott i sina kurser, jämfört med 18 procent i riket
som helhet. Andel kursdeltagare som slutfört sina kurser i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå har legat på ungefär samma nivå de
senaste åren. Skolverket redovisar även statistik över andelen kursdeltagare
som nått minst betyget E i kurserna Engelska 5, Engelska 6, Matematik Ib,

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

Beslut
2017-04-19
3(14)
Dnr 43-2016:4670

Matematik 2b, Svenska 1, Svenska 2, Svenska som andraspråk 1 och Svenska
som andraspråk 2 på gymnasial nivå. Av statistiken framgår att andelen
kursdeltagare som nådde lägst betyget E var högre i Borås kommun jämfört
med riket år 2015 i alla kurser utom Svenska som andraspråk 1 och Svenska
som andraspråk 2.
Vid tiden för tillsynen redovisades statistik för utbildning i svenska för
invandrare (denna skolform heter numer Kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare). Av statistiken framgår att år 2015 var såväl det
genomsnittliga antalet veckor som antalet undervisningstimmar som behövdes
högre för att en elev skulle bli minst godkänd i en kurs i Borås kommun jämfört
med riket i kurserna A, B och C inom studievägarna 1 och 2.1 kurs C inom
studieväg 3 var såväl det genomsnittliga antalet veckor som antalet
undervisningstimmar som behövdes för att en elev skulle bli minst godkänd
lägre jämfört med riket. I kurs D inom studieväg 3 var resultaten i paritet med
riket.
För särskild utbildning för vuxna finns ingen nationell statistik över
kunskapsresultaten. Av Borås kommuns egen redovisning framgår att
kommunen följer upp hur många betyg som sätts under ett läsår. Under läsåret
2015/16 har 13 betyg utfärdats. Av Skolverkets statistik för år 2015 framgår att
den genomsnittliga undervisningstiden per elev och vecka var 3,2 timmar i
kommunen, vilket var lägre än genomsnittet för riket som samma år var 3,6
timmar.
Trygghet och studiero

Det pedagogiska och sociala klimatet utvärderas årligen inom
utbildningsnämndens verksamheter i Borås kommun genom en så kallad
skolklimatundersökning. Undersökningen omfattar fyra områden: värdegrund,
undervisningens innehåll och kvalitet, elevernas inflytande och delaktighet
samt rektor. I dokumentet "Värdegrund 2016, kvalitetsrapport gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen" beskrivs resultat från
värdegrundsarbetet. Skolenheterna har i en självskattning bedömt vilken av de
tre kvalitetsnivåerna, där nivå 3 är den högsta, som kännetecknar skolenheten
som helhet. Av kvalitetsrapporten framgår att särskild utbildning för vuxna är
en av två skolenheter som självskattat sig till nivå 2 (övriga har bedömt att de
är på väg mot nivå 3). Det framgår vidare i kvalitetsrapporten att elever inom
vuxenutbildningen inte alltid har kännedom om de rutiner för
värdegrundsarbete som finns på skolan. I kvalitetsrapporten redovisas resultat
för gymnasieelevernas svar i skolklimatundersökningen, några siffror för
vuxenutbildningens elever redovisas dock inte.
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Översikt över konstaterade brister i verksamheterna
Skolinspektionens ingripanden

Område

Typ av ingripande

Senaste datum för
redovisning

1. Förutsättningar för
utbildningen i vuxenutbildningen

2017-09-29

2. Utveckling av utbildningen i
vuxenutbildningen

2017-09-29

Sammanfattande bedömning
Vuxenutbildningen ha ett i författningarna inskrivet brett samhällsuppdrag,
enligt vilket vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja
sin personliga utveckling. De brister som Skolinspektionen identifierat vid
tiden för tillsynen rör särskild utbildning för vuxna. Vid tillsynsbesöket kan
Skolinspektionen konsterna att utbildningen inom särskild utbildning för
vuxna inte är flexibel så att den möter varje elev utifrån dennes behov och
förutsättningar. Inte heller erbjuds utbildning kontinuerligt under hela året för
eleverna inom särskild utbildning för vuxna. Att beslutade åtgärder för att
komma tillrätta med de brister som finns med flexibilitet i utbildningen inom
särskild utbildning för vuxna inte har genomförts beror enligt
Skolinspektionens utredning på att det finns ett motstånd inom organisationen
för att genomföra dessa förändringar. Huvudmannen har också beslutat att just
särskild utbildning för vuxna ska få extra tid på sig att genomföra nödvändiga
förändringar. Tillsynen visar också att huvudmannen måste se till att det finns
ett systematiskt kvalitetsarbete för särskild utbildning för vuxna, både med
avseende på att utveckla elevernas kunskapsresultat och resultatet av arbetet
med trygghet och studiero.
Skolinspektionen ser allvarligt på bristerna inom särskild utbildning för vuxna
med tanke på att detta är en målgrupp som kommunen har ansvar för och som
inte har samma förutsättningar som andra i samhället att hävda sina
rättigheter.
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Borås kommun att senast den 29 september 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas till Skolinspektionen.
Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna. Kommunal vuxenutbildning bedrivs på grundläggande nivå, på
gymnasial nivå och i svenska för invandrare. Särskild utbildning för vuxna bedrivs på
grundläggande nivå och på gymnasial nivå. Hemkommunen ska informera, nå ut till och
motivera de elever som har rätt till kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna och sedan erbjuda denna utbildning till dem som önskar delta i den. Andra
förutsättningar för vuxenutbildningen är att hemkommunen ser till att vissa grundläggande
krav på till exempel utbud och omfattning uppfylls, vare sig det sker i egen regi, på entreprenad
eller i annan kommun. Därutöver ska respektive huvudman även se till att vissa grundläggande
krav uppfylls, till exempel att det finns sådan utbildning och kompetens hos rektorer och övrig
skolpersonal, så att de kan leda och bedriva utbildningen på ett professionellt sätt.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Borås kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
• Huvudmannen ser till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så att
den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och
bedrivs kontinuerligt under hela året. (21 kap. 2, 10 och 13 §§ skollagen; 2
kap. 25 § förordning om vuxenutbildning; Lvux 12, 2 Övergripande mål
och riktlinjer, 2.1 Kunskaper, 2.4 Rektorns ansvar)
Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
- Huvudmannen ska se till att särskild utbildning för vuxna är flexibel så
att den möter varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och att
den bedrivs kontinuerligt under hela året.
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Motivering till bedömning av brist
Bedömning

Skolinspektionen bedömer att särskild utbildning för vuxna i Borås kommun
inte är flexibel för att möta varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar
och att den inte bedrivs kontinuerligt under hela året. Bedömningen görs mot
bakgrund av att intagningen för elever som vill påbörja sina studier inom
särskild utbildning för vuxna i Borås kommun endast sker en gång per år. Det
framkommer också att utbildningen följer grundskolans planering och bedrivs
läsårsvis under vår- och hösttermin. Detta tolkar Skolinspektionen som att det
från mitten av juni till mitten av augusti inte bedrivs någon utbildning inom
särskild utbildning för vuxna. Eleverna har därmed varken möjlighet att
påbörja sina studier när de behöver det eller att få någon undervisning
kontinuerligt under hela året vilket inte kan anses vara i enlighet med
författningarna.
Rättslig reglering

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är enligt skollagen att vuxna
med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges
möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och
förutsättningar. Hemkommunen ansvarar för att de som har rätt att delta i
särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och önskar det, också får
delta i sådan utbildning. Enligt förordningen om vuxenutbildning ska
utbildningen bedrivas kontinuerligt under hela året.
Utredning

Av intervju med lärare, rektorn och chefen för vuxenutbildningen i Borås stad
framkommer att särskild utbildning för vuxna inte är flexibel och att elever inte
tas in på utbildningen under hela året. Enligt lärarna som undervisar inom
särskild utbildning för vuxna är utbildningen där upplagd terminsvis och följer
grundskolans läsårsplanering. De uppger också att det traditionella läsåret är
på väg bort men att det har funnits motstånd inom organisationen mot att
genomföra denna förändring.
På kommunens hemsida framgår att elever endast kan söka en gång per år till
särskild utbildning för vuxna. Rektorn för särskild utbildning för vuxna
bekräftar detta till Skolinspektionen vid intervju och säger att den information
som finns på hemsidan om ansökan en gång per år stämmer med hur
antagningen fungerar. Rektorn uppger också att utbildningen är upplagd
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genom att kurserna löper läsårsvis och att detta är ett utvecklingsområde

eftersom flexibiliteten behöver ökas. Vidare uppger rektorn att intagning oftare
än en gång per år ska påbörjas först nästkommande läsår för särskild
utbildning för vuxna.
I intervju med vuxenutbildningschefen uppger även hon att utbildningen sker
läsårsvis dvs, att den börjar på hösten och slutar på våren. Det har enligt
vuxenutbildningschefen varit svårt att driva igenom förändringar av detta
upplägg delvis på grund av motstånd inom verksamheten och på att det finns
en osäkerhet runt uppdraget inom särskild utbildning för vuxna. Att ändra så
att det blir fem starter per år har därför inte genomförts ännu. Denna
förändring ska göras och kommer enligt vuxenutbildningschefen att leda till att
utbildningen blir flexibel.
I intervju med tjänstemän som representerar huvudmannen framkommer att

särskild utbildning för vuxna snart ska inordnas i det system som gäller för
övriga delar av kommunala vuxenutbildningen och systemet med "flexibel
start". Representanterna kan dock inte svara på varför detta ännu inte är
förändrat inom särskild utbildning för vuxna.
Presidiet, som består av representanter för utbildningsnämnden, uppger i
intervju att den flexibla starten inom särskild utbildning för vuxna inte har
kommit igång ännu. Varför det har blivit så kan politikerna dock inte svara på.
Politikerna uppger att alla lärare nu har ingått det nya avtalet som finns som
ska göra det möjligt att få till en flexibel verksamhet även inom särskild
utbildning för vuxna. Det ska inte vara någon skillnad för dessa elever säger
politikerna.
Huvudmannen uppger vid kommuniceringen av protokollet efter
tillsynsbesöket att "ledningsgruppen" har fattat ett beslut om att skjuta upp
åtgärden att erbjuda kontinuerlig utbildning till hösten 2017. Skälet som anförs
för att skjuta upp detta är att övergången från ferieavtal till semestertjänst för
lärarna var färdig efter det att ansökningsdagen till särskild utbildning för
vuxna var passerad och "med tanke på elevgruppens beroende av trygghet och
stabilitet valde vi att ta tid på oss att hitta stabila och fungerande former innan
vi går ut till eleverna."
Motivering till föreläggande som ingripande

Borås kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Borås kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna
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Utveckling av utbildningen i vuxenutbildningen
Huvudmannen och hemkommunen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och
förbättra vuxenutbildningen, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår
att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden, oavsett om
verksamheten bedrivs i egen regi eller av annan anordnare. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån
det syfte och uppdrag som kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har:
att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina
kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att
främja sin personliga utveckling. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår också att följa upp de
centrala förutsättningar som huvudmannen ger till vuxenutbildningen. Huvudmannen
analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, vilka
förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar
nuläges bilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna och anordnarna tagit fram i sitt eget
kvalitetsarbete, men också på uppgifter huvudmannen själv samlat in (exempelvis nationell
statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling,
klagomålshantering). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete,
och det kvalitetsarbete som rektorn bedriver under medverkan av lärare och elever i sin
respektive verksamhet. Detta gäller även de verksamheter som bedrivs av annan aktör än
hemkommunen.
I arbetet med att utveckla utbildningen, så att den blir likvärdig och av god kvalitet, ingår även
ett målinriktat arbete mot kränkande behandling och en behovsstyrd resursfördelning.
Fördelningen av ekonomiska och personalmiissiga resurser ska utgå från elevernas skiftande
behov och förutsättningar, samt följas upp och utvärderas. Huvudmannen ska arbeta för att
rektorn och skolpersonalen vid skolenheterna arbetar förebyggande och åtgärdande när det gäller
kränkande behandling av elever. Huvudmannen ska också ha ett fungerande system för att ta
emot anmälningar om kränkande behandling av elever. i de fallen utreds kränkningarna och
åtgärdas vid behov.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Borås kommun inte uppfyller
förfatiningskraven avseende att:
• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om och genomför nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar dessa. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen; Lvux 12, 1
Utbildningens uppdrag och värdegrund, Utveckling av
vuxenutbildningens verksamheter)
• Huvudmannen ser till att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten. (4 kap. 7 § skollagen)
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Atgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
— Huvudmannen ska följa upp och dokumentera kunskapsresultaten samt
resultatet av arbetet med trygghet och studiero inom särskild utbildning
för vuxna.
— Huvudmannen ska också se till att utvecklingsåtgärder till följd av
analysen beslutas, och att de beslutade åtgärderna dokumenteras.
— Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade
utvecklingsåtgärderna och genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna
ska dokumenteras.
Motivering till bedömning av brist
Bedömning

Skolinspektionen bedömer att Borås kommun inte bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmannanivå där särskild utbildning för vuxna följs
upp, utvärderas och utvecklas i förhållande till de nationella mål som finns. För
särskild utbildning för vuxna följs varken kunskapsresultat eller resultat för
arbetet med trygghet och studiero upp. Det systematiska kvalitetsarbetet som
genomförs av kommunen är på en alltför övergripande nivå och det framgår
inte att de utvecklingsåtgärder som är beslutade utgår från de
utvecklingsbehov som finns för verksamheten. I det inskickade dokumenterade
systematiska kvalitetsarbetet som Skolinspektionen har tagit del av saknas en
resultatsammanställning för särskild utbildning för vuxna både utifrån
elevernas kunskapsresultat och av resultatet med trygghet och studiero.
Eftersom kunskapsresultaten och resultatet för arbetet med trygghet och
studiero inte sammanställs för särskild utbildning för vuxna genomförs inte
heller någon analys där huvudmannen kan identifiera och besluta om
nödvändiga utvecklingsåtgärder. Huvudmannen planerar därmed inte heller
för utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Att inte följa upp utbildningen och fatta beslut samt att genomföra dessa för att
utveckla utbildningen samt dokumentera utvecklingsarbetet strider mot
författningarnas krav.
Rättslig reglering

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom att kontinuerligt planera, följa
upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska
kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i
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andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet
ska dokumenteras. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt
kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att
nödvändiga åtgärder vidtas.
Utredning

I den kvalitetsrapport för år 2016 som Skolinspektionen har tagit del av som
benämns "Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016" framgår att
kvalitetsrapporten är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på
förvaltningsnivå och tas fram varje år. För grundläggande vuxenutbildning,
gymnasial vuxenutbildning med teoretisk inriktning, gymnasial
vuxenutbildning med yrkesinriktning samt för svenska för invandrare anges
bland annat hur stor del andel av kursdeltagarna som har nått godkänt betyg.
Någon motsvarande information för särskild utbildning för vuxna redovisas
inte. Under rubriken "resultat vuxenutbildningen, särskild utbildning för
vuxna" framgår att 82 personer har deltagit i särskild utbildning för vuxna
under läsåret 2015/16. Det anges också hur många betyg och intyg som har
utfärdats. I övrigt framkommer inte någon uppföljning av elevernas
kunskapsresultat.
I det dokument som heter "Värdegrund 2016, Kvalitetsrapport gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen" finns en redovisning av en
självskattning. I självskattningen bedömer verksamheterna vilken av tre
kvalitetsnivåer som kännetecknar verksamhetens värdegrundsarbete som
helhet. Det enda som framkommer gällande särskild utbildning för vuxna är att
en av enheterna har skattat sig själva lägre än andra verksamheter i
självskattningsomgången. I övrigt framgår inte någon uppföljning av resultatet
av arbetet för trygghet och studiero för särskild utbildning för vuxna. Det
framgår inte heller några beslutade åtgärder för att komma längre i
värdegrundsarbetet för den enhet som skattat sig lägre än de andra enheterna.
Vuxenutbildningschefen uppger i intervjun att det inte finns någon
dokumenterad utvärdering av det målinriktade arbetet mot kränkande
behandling inom särskild utbildning för vuxna. Enligt vuxenutbildningschefen
görs detta tillsammans med rektor och personal men det syns inte i det
dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet. I intervjun med lärarna och
rektorn bekräftar de att det görs en uppföljning av tryggheten inom särskild
utbildning för vuxna och enligt rektorn "skattar man sig lägre" inom denna
utbildning. Vad detta beror på är enligt rektorn oklart. Rektorn uppger också
att processen med kvalitetsredovisningar inte är helt färdig och att det är tänkt
att detta ska läggas upp på samma sätt som inom kommunal vuxenutbildning.

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

Beslut
2017-04-19
11(14)
Dnr 43-2016:4670

I intervjun med tjänstemän som representerar huvudmannen uppger dessa att
de har upptäckt ett tekniskt problem som gjort att inrapporteringen inte har
fungerat vid uppföljningen av värdegrundsarbetet och trygghet och studiero
inom särskild utbildning för vuxna och att detta ska ändras till nästa gång
uppföljning ska ske.
Representanterna för utbildningsnämnden med ansvar för bland annat
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna uppger i
intervjun att de förutsätter att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete för
särskild utbildning för vuxna. De kan dock inte särskilja om detta saknas
eftersom de ser vuxenutbildningen som en enda utbildningsform och att fokus
har legat på SFI och grundläggande vuxenutbildning. Representanterna säger
också att de behöver vara självkritiska och att "fokus måste ligga på alla
verksamheter".
I intervju med representanter för kommunstyrelsen uppger de att de inte har
någon bild av hur verksamheten fungerar inom särskild utbildning för vuxna.
Enligt representanterna för kommunstyrelsen har nämndens politiker inte tagit
upp detta.
Skolinspektionen har också tagit del av Borås kommuns nya utvecklingsplan
som benämns "Vuxenutbildningens utvecklingsplan 2016-2021". I dokumentet
finns en allmän beskrivning av hur vuxenutbildningen ska utvecklas på
övergripande nivå. Följande framgår: "Nämndens utvecklingsplan definierar
tre utvecklingsområden för samtliga skolformer: det goda lärandet,
värdegrund och kvalitetsarbete. Med utgångspunkt i dessa mål och
utvecklingsområden har vi på vuxenutbildningen tagit fram tre fokusområden
för vårt utvecklingsarbete. Dessa är studievägen, språket samt kollegialt
professionellt lärande". Det framgår också att planen bör fungera som ett
verktyg för att rensa och sålla i utvecklingsarbetet. I dokumentet framgår inte
några kopplingar till särskild utbildning för vuxna.
Motivering till föreläggande som ingripande

Borås kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Borås kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
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På Skolinspektionens vägnar

Hans Larson
Enhetschef

Charlotte Limberg
Utredare/Föredragande

Bilagor
Bilaga 1: Allmänt om tillsynen

Bilaga 2: Fakta om vuxenutbildningen i Borås kommun
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Bilaga 1: Allmänt om tillsynen
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att
se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner,
utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.
Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman
ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de
skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.
Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva
tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister
åtgärdas och ge råd och vägledning.
Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning
utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser
som verksamheterna är skyldiga att följa.
När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en
bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som
huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen
fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om
den skolenheten.
Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens
ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för.
Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och
lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina
bedömningar på.
I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder
som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens
arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas.
Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens
webbplats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion.

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

Bilaga
Dnr 43-2016:4670

Bilaga 2: Fakta om vuxenutbildningen i Borås kommun
I Borås kommun är det gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt skollagen och andra skolförfattningar gällande
skolformerna kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden består av nio ordinarie ledamöter
som är tillsatta av kommunfullmäktige i Borås kommun. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för
vuxna och styr över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen leds av förvaltningschefen och
utför de uppdrag som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om.
Det finns ett samverkansavtal inom Sjuhäradsregionen. Sjuhärads
samverkansområde utgörs av Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo,
Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda.
Vuxenutbildningen bedrivs vid flera skolenheter och leds av en
vuxenutbildningschef. Varje skolenhet leds av en rektor. Rektorn för
grundläggande vuxenutbildning är också rektor för särskild utbildning för
vuxna. Studie- och yrkesvägledning, specialpedagogisk personal och kurator
finns organiserad i en enhet som leds av vuxenutbildningschefen.
SFI bedrivs både i egenregi och på entreprenad. Grundläggande
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bedrivs i egenregi.
Vuxenutbildning på gymnasial teoretisk utbildning bedrivs i egenregi och i
form av distanskurser på entreprenad. Även gymnasial yrkesutbildning inom
vuxenutbildningen bedrivs i egenregi och i form av upphandlad utbildning.
Den del av yrkesutbildningarna som finansieras av statsbidrag bedrivs i
samverkan med övriga kommuner i Sjuhärad, de flesta av de utbildningarna
bedrivs på entreprenad men några utbildningar anordnas av någon av de
samverkande kommunerna.
Vid tiden för tillsynen fanns enligt kommunen följande antal kursdeltagare:
Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå, 1042 deltagare.
Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå, 4690 deltagare.
Särskild utbildning för vuxna, 126 deltagare.
Utbildning i svenska för invandrare, 1015 deltagare.
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Stadsledningskansliet
Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD),
Crister Spets (SD) och Leif Häggblom (SD):
Åldersbestämning av ensamkommande barn Utrymme för kommunen att agera
Björn Qvarnström (SD), Christer Spets (SD) och Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-17 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och
tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder genomföra en så
noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik. Motionären anser
att åldersbedömningar bör göras i syfte att förebygga den problematik som kan
uppstå att blanda minderåriga unga med unga personer som är över 18 år i boende,
skola och andra ställen.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Norr, se bil.
En myndighet såsom Borås Stad får på eget initiativ göra en åldersbedömning, men
det är oklart om denna blir rättsligt bindande. Möjligen kan
åldersbedömningen/mognadsbedömning användas för att vara vägledande i vilken
form av boende som en kommun skall placera den asylsökande i.
Det är dock vanskligt för en kommun att ta på sig ansvaret för att göra
åldersbedömningar. Om en medicinsk bedömning skall göras så kräver detta hög
kompetens och erfarenhet, vilket gör att en kommun inte bör ta på sig ansvaret att
genomföra dessa. På grund av åldersbedömningens vikt för den enskilde och av att
den kan vara svår att göra, är det vidare angeläget att den genomförs av personal med
särskild kompetens.
Åldersbedömning av ensamkommande barn är en fråga som har fått nationell
uppmärksamhet utifrån att det finns risker med att vuxna över 18 år är tillsammans
med minderåriga på ett boende. Kommunstyrelsen är medveten om den problematik
som kan uppstå. I Borås Stad verksamheter arbetar man med att säkerställa trygghet
och trivsel för boenden genom att kvalitetssäkra verksamheten. Exempelvis finns
begränsningar i storlek för boenden och dygnetruntpersonal som stöd.
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Det är primärt Migrationsverkets ansvar att göra bedömning och registrering av
ensamkommande asylsökandes ålder när de anländer till Sverige. Regeringens uppdrag
till Rättsmedicinalverket att utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet påbörja
genomförande av åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om
uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten för detta område har
resulterat i att Migrationsverket har påskyndat sina åldersbedömningar.
I promemoria ”Åldersbedömning tidigare i asylprocessen” (2016:37) föreslås
ändringar i Utlänningslagen som bör leda till en än mer skyndsam hantering av
åldersbedömning. Under tiden för ärendets handläggning har Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i sitt remissyttrande gjort ställningstagandet att det är positivt att
åldersbedömning görs tidigare i asylprocessen samt att det blir tydligt att det är
Migrationsverket som har ansvaret att genomföra åldersbedömningar. SKL
instämmer i att det är viktigt att barn inte bor med vuxna och att de förseslagna
ändringarna kommer innebära en förbättring av både boende och arbestmiljö på
boenden för ensamkommande barn.
FN:s barnrättskommitté har framfört att det så fort som möjligt bör fastställas om
barnet är ensamkommande eller har skilts från sina föräldrar. Detta fastställande är
prioriterat. Det inkluderar åldersbedömning och bör inte endast ta hänsyn till
individens utseende, utan även hans eller hennes mentala mognad. Dessutom måste
bedömningen göras på ett vetenskapligt, rättsäkert, och rättvist sätt, och att risken att
pojkens eller flickans fysiska integritet kränks måste undvikas. Vederbörlig hänsyn ska
tas till den mänskliga värdigheten, och om osäkerhet kvarstår ska beslutet fattas till
individens fördel, vilket innebär att han eller hon ska hanteras som ett barn om
möjligheten föreligger att hon eller han är ett barn.
Med hänvisning till argumenten i remissvaren samt att det pågår ett arbete nationellt
kring åldersbestämning av ensamkommande anser kommunstyrelsen att ytterligare
åtgärder som innebär initiativ till kommunal åldersbedömning inte behövs.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avstyrks.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

MOTION
Åldersbestämning av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera
Borås stad ska enligt planer från länsstyrelsen ta emot 221 ensamkommande ungdomar under 2016. Det är
förenat med höga kostnader att ta emot dessa ensamkommande. Migrationsverket ersätter med cirka 1900
kr per dygn, men kostnaden kan bli betydligt högre för kommunen om vi tvingas köpa externa boenden. Här
har andra kommuner tvingats betala upp till 4500 kr per dygn för platser. Kostnaden för skola täcks inte
heller helt av migrationsverket. Ersättningen gäller dessutom enbart till det år den ensamkommande fyller 21
år. Risken är alltså att detta blir en stor kostnad för Borås stad
Det är utmärkt att regeringen nu äntligen har bestämt sig för att införa medicinska ålderskontroller på de som
dyker upp i Sverige och kallar sig ensamkommande barn.
Danska migrationsverket testade 282 ensamkommande och fann vid ålderstester att 72% var äldre än 18 år.
Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom
tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och
Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller
yngre, inte är det.
Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller ensamkommandes ålder är att hellre fria än fälla, alltså
att utan några åtgärder acceptera den ålder som den sökande uppgett.
Migrationsverkets enda skyldighet är att informera den ensamkommande att han eller hon kan få en
medicinsk åldersbedömning för att styrka sin ålder.
På grund av diskrepanser i ålder har det visat sig vara förenat med stora problem att blanda
ensamkommande som uppger sig vara 15-16 år med förmodat jämnåriga i skola och på andra ställen.
Rättschefen på migrationsverket, Fredrik Beijer, slog i en Rättslig kommentar 2015-09-03 (SR 35/2015) fast
att verkets egen registrering av ålder inte har någon rättsverkan för kommuner, landsting och myndigheter.
Denna rättsliga kommentar bygger på Migrationsöverdomstolens dom
MIG 2014:11. Beijer skriver:
"Det står andra aktörer fritt att inom ramen för sin verksamhet, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning
till den sökandes uppgivna ålder"
Här har alltså Borås stad en möjlighet att hantera de ensamkommande på ett betydligt billigare, rättsligt
riktigt och mer adekvat sätt genom att Migrationsverket har öppnat denna möjlighet.
Med anledning av ovanstående yrkar därför Sverigedemokraterna
Att: Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och tjänstemän att i fall där tvekan om
den ensamkommandes ålder genomföra en så noggrann åldersutredning som låter sig göras med
dagens teknik.
Björn Qvarnström
Crister Spets
Leif Häggblom
SD-Borås
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Svar på remiss: Motion,
”Åldersbestämning av ensamkommandeutrymme för kommunen att agera”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0308

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
En myndighet såsom Borås Stad får på eget initiativ göra en
åldersbedömning, men det är oklart om denna blir rättsligt bindande.
Möjligen kan åldersbedömningen/mognadsbedömning användas för att vara
vägledande i vilken form av boende som en kommun skall placera den
asylsökande i. Det är dock vanskligt för en kommun att ta på sig ansvaret
för att göra åldersbedömningar. Om en medicinsk bedömning skall göras så
kräver detta hög kompetens och erfarenhet, vilket gör att en kommun inte
bör ta på sig ansvaret att genomföra dessa. På grund av åldersbedömningens
vikt för den enskilde och av att den kan vara svår att göra, är det vidare
angeläget att den genomförs av personal med särskild kompetens. Det är
även ofta olämpligt att flera myndigheter samtidigt gör åldersbedömningar.
Uppgiften är primärt Migrationsverkets och bör utföras där. Redan nu så
har dock Migrationsverket påskyndat sina åldersbedömningar och
kommunerna får betydligt oftare än tidigare beslut från Migrationsverket där
de omprövat den initiala åldern och då oftast skrivit upp den asylsökandes
ålder. Förslag finns även från Regeringen till ändringar i Utlänningslagen
som bör leda till ytterligare skyndsam hantering av åldersbedömning.
Ytterligare åtgärder som innebär initiativ till kommunal åldersbedömning
bör därför inte behövas.

Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda
förvaltningar och tjänstemän att i fall där det finns en tvekan om den
ensamkommandes ålder genomföra en så noggrann åldersutredning som
låter sig göras med dagens teknik. Motionären anser att detta behöver göras
bl.a. till följd av de problem som kan vara förenat med att blanda
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ensamkommande som uppger sig vara 15-16 år men är äldre än 18 år med
förmodat jämnåriga i skola och på andra ställen.
Migrationsverket har det primära ansvaret för att göra en bedömning och
registrering av ensamkommande asylsökandes ålder när de anländer till
Sverige. När Migrationsverket gör sin initiala åldersbedömning registrerar de
endast en annan ålder än vad sökanden uppger i uppenbara fall eller där det
finns bevisning som strider mot sökandens muntliga uppgifter och där
identiteten således är klarlagd på annat sätt. Registreringen av sökandens
födelsetid kan också ändras under handläggningen av ett asylärende i
samband med slagningar i Eurodac (sökning av fingeravtryck som kräver att
den enskilde är över 14 år gammal) och handläggning i enlighet med
Dublinförordningen.
Justitieombudsmannen (JO) har i ett flertal beslut uttalat att utgångspunkten
vid en bedömning av om en sökande är vuxen eller underårig bör vara att
denna bedömning ska göras i samband med att beslut fattas i asylärendet.
Fram till dess bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället
godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig. Detta talar
för att ansvaret och uppdraget att bedöma ålder inte skall handhas av flera
myndigheter även om det inte finns något som förhindrar olika myndigheter
att ta ställning i åldersfrågan i t.ex. samband med bedömning av olika
rättigheter.
I Justitiedepartementets promemoria ”Åldersbedömning tidigare i
asylprocessen”, Ds 2016:37, lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen
som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i
asylprocessen än vad som görs i dag. Det föreslås att om det råder oklarhet
om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn
är under 18 år eller inte, ska så snart som möjligt göras en åldersbedömning
och fattas ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska
enligt förslagen i promemorian ge sökanden tillfälle att genomgå en
medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut fattas om att den
sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att Migrationsverkets
tillfälliga beslut ska kunna överklagas. Författningsändringarna föreslås träda
i kraft den 1 maj 2017. Detta bör medföra att åldersbedömningar görs
tidigare av Migrationsverket än vad som gjorts hittills.
Redan nu så har dock Migrationsverket påskyndat sina åldersbedömningar
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och kommunerna får betydligt oftare än tidigare beslut från
Migrationsverket där de omprövat den initiala åldern och då oftast skrivit
upp den asylsökandes ålder.
För att kommunens ansvar att tillhandahålla ett boende enligt 3 § LMA ska
upphöra krävs att Migrationsverket omprövar och upphäver sitt
anvisningsbeslut. Migrationsverket är skyldigt att ta ställning till en begäran
från kommunen om att omprövning ska göras.
På grund av den sekretess som gäller inom socialtjänsten (26 kap.
offentlighets- och sekretesslagen) får socialtjänsten inte kontakta
Migrationsverket på eget initiativ angående ett ensamkommande barns
personliga förhållanden, t.ex. uppgifter kopplade till den unges identitet eller
ålder, om det inte står klart att varken barnet eller någon av barnets
närstående lider men av att uppgifterna lämnas ut. Prövningen av att lida
men innebär normalt att det krävs samtycke för att lämna ut uppgifterna.
Detta förhindrar i de flesta fall kommunen att begära en omprövning.
Endast i ett fåtal fall där det kan sägas finnas skäl för att kommunen skall
kunna fullgöra sitt uppdrag kan kommunen bryta mot sekretessen och
lämna dessa uppgifter.
Regeringen har den 19 maj 2016 gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att
utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet påbörja genomförandet av
åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och
omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område. I beslutet anges
att medicinska åldersbedömningar ska ske med full respekt för den
personliga värdigheten. Vid val av metod ska särskilt beaktas intresset av att
undersökningen innebär ett så litet ingrepp som möjligt i den personliga
integriteten. De medicinska åldersbedömningar som Rättsmedicinalverket
ska genomföra som underlag för bedömning av huruvida en person är under
eller över 18 år kommer att genomföras med hjälp av
tandmognadsbedömning samt bedömning av mognadsgraden av
tillväxtzonen i lårbenets nedre del. Varje knäledsbild ska bedömas av två
oberoende röntgenläkare med erforderlig kompetens. Varje
panoramaröntgenbild ska bedömas av två oberoende tandläkare. Den
samlade medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket lämnar
kommer att göras av rättsläkare.
En myndighet får på eget initiativ göra en åldersbedömning men det är
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oklart om denna blir rättsligt bindande. Den separata åldersbedömningen
kan dock endast i få fall tillämpas för att begära en omprövning av
anvisningen till kommunen. Möjligen kan åldersbedömningen användas för
att vara vägledande i vilken form av boende som en kommun skall placera
den asylsökande i. Det är dock vanskligt för en kommun att ta på sig
ansvaret för att göra åldersbedömningar. Om en medicinsk bedömning skall
göras så kräver detta hög kompetens och erfarenhet såsom
Rättsmedicinalverket påpekar. På grund av åldersbedömningens vikt för den
enskilde och av att den kan vara svår att göra är det vidare angeläget att den
genomförs av personal med särskild kompetens.
Det finns vissa risker med att vuxna över 18 år är tillsammans med
minderåriga på ett boende. Migrationsverket snabbare bedömningar i
asylprocessen som även omfattar en åldersbedömning gör dock att
kommunen inte självmant behöver påskynda ett initiativ till
åldersbedömningar. Förslagen till lagförändringar som berör
Migrationsverkets hantering av åldersbedömningar som föreslås träda i kraft
nästa år kan även komma att ge fler och tidigare prövningar av de
ensamkommandes ålder.
Det kan finnas enstaka tillfällen då kommunen kan behöva göra någon form
av bedömning av ensamkommandes ålder och mognad. Detta gäller särskilt
i de fall då den enskilde får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och
överklagar detta och frågan om åldersuppskrivningen samtidigt prövas av
migrationsdomstolen, som en del av frågan om uppehållstillstånd. Det är en
situation när det inte finns något lagakraftvunnet beslut avseende åldern.
Här finns en möjlighet för kommunen att göra en självständig bedömning
om den enskilde fortsatt ska betraktas som underårig eller såsom vuxen
utifrån mognad. Någon vägledning från Socialstyrelsen eller SKL avseende
hur en sådan bedömning ska göras finns inte. För närvarande ser
verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar över möjligheten
att göra denna form av bedömningar och när dessa i så fall skall tillämpas.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad. Borås Stads kostnader för ensamkommande barn och ungdomar
ersätts i stort av Migrationsverkets ersättningar.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas av ärendet. Åldersbedömningar kring
ensamkommande asylsökande påverkar barn och ungdomars sociala
situation och samhällets stöd i form av boende genom socialtjänsten, rätt till
god man, skolgång m.m. Med anledning av detta finns det skäl att erinra om
att UNHCR, UNICEF, Europarådet m.fl. har gett tydliga
rekommendationer att förändring av ålder bör ske på ett rättsäkert sätt. Det
är då viktigt att det sker överklagabara beslut och att det finns underlag för
dessa beslut. Något som talar för att en kommun endast undantagsvis skall
initiera åldersbedömningar.
Likabehandling

För att uppnå en likabehandling och undvika att olika bedömningar råder
kring en så pass viktig fråga för den ensamkommande är det viktigt att inte
flera olika myndigheter samtidigt utreder och fattar beslut kring
asylsökandes ålder. Med hänsyn till de konsekvenser en åldersbedömning får
för ensamkommande asylsökande som uppger att de är underåriga, är det av
stor vikt att bedömningen genomförs på ett så rättssäkert sätt som möjligt.
En grundläggande förutsättning är att den baseras på ett tillfredsställande
beslutsunderlag.
Endast i ett fåtal fall kan det finnas skäl för en kommun att göra en
bedömning om en ensamkommandes ålder och mognad. Detta rör fall där
en åldersuppskrivning skett i samband med ett avslagsbeslut och detta beslut
överklagats.

Omvärldsperspektiv
Utlåtanden från Migrationsverket, SKLs juridiska enhet, Göteborgs
stadsledningskontors juridiska enhet och socialstyrelsen har inhämtats för att
belysa remissen.
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Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-11-14.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för det alternativa
beslutsförlaget (se bilaga 1).

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Anna Stenström
Tf Stadsdelschef
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Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Livsviktigt
projekt mot ungdomars psykiska ohälsa
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

170428
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-23
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Stadsledningskansliet
Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), AnnaCarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M):
Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska
ohälsa
Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-04 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta kontakt med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa för hjälp och assistans med att starta
upp SEYLE-Awareness programmet på samtliga skolor i Borås med eleverna i åldrarna 12-16 år i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Fritidsoch Folkhälsonämnden, Borås Stads Ungdomsråd och Kommunala
funktionshinderrådet. Fem remissinstanser tillstyrker motionen, en avstyrker och en
har valt att endast besvara. För en sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Sedan motionen skrevs så har SEYLE Awareness utvecklats till en metod som kallas
Youth Aware of Mental Health (YAM). Det är en evidensbaserad metod som prövats
i Europa och som rekommenderas av Nationellt Centrum för Suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP). Stockholms läns landsting har beslutat att 10
000 elever under tre år ska utbildas enligt metoden. Det blir första gången som metoden prövas i större skala i Sverige.
Västra Götalandsregionen (VGR) ser i skrivande stund närmare på möjligheterna att
pröva YAM men framhåller att det kommer att göras i betydligt mindre skala än i
Stockholms läns landsting. Ett antal kommuner i regionen har visat intresse för att
pröva metoden. VGR framhåller att skolorna måste vara intresserade och själva ta
initiativ till att delta; dels för att det ger bättre resultat, dels för att det är ett tids- och
resurskrävande åtagande. Det framhålls också att andra verksamheter kan använda
metoden, exempelvis testas metoden på ungdomsmottagningarna i Göteborgs Stad.
Suicidprevention i Väst ser mycket positivt på metoden och anser att den kan liknas
vid ett ”vaccin” mot psykisk ohälsa. Även de tycker att det ska vara frivilligt för verksamheter eller skolor att delta, eftersom det är mycket resurskrävande.
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I remissvaren lyfts arbetet med att minska antalet självmord och förbättra den
psykiska hälsan hos unga fram som ett viktigt och angeläget område att arbeta med.
Flera remissinstanser ser positivt på YAM men lyfter också fram att det är en
resurskrävande metod.
Utifrån remissvaren framgår att det pågår satsningar från olika aktörer för att minska
den psykiska ohälsan i befolkningen.
Fritids- och folkhälsonämnden lyfter fram Folkhälsomyndighetens uppdrag att
samordna det suicidpreventiva arbetet i Sverige och de nationella strategierna för att
minska antalet självmord. Nämndens verksamhet inkluderar flera av de strategier som
nämns som preventiva i sammanhanget. Exempelvis arbetar man med att minska
alkoholkonsumtionen bland unga och att förbättra förutsättningar för mindre
gynnade grupper. Fritids- och folkhälsonämnden prövar också en metod för att stärka
ungas psykiska hälsa tillsammans med ett antal skolor i Borås.
Kommunstyrelsen anser att YAM verkar vara en lovande metod och att Fritids- och
folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag bör följa utvecklingen av arbetet i Stockholms
läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva
metoden. Det är viktigt att fortsätta arbetet med de nationella strategierna och
utveckla samarbetet med skolan och andra aktörer där målgruppen finns.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

MOTION

2014-04-04

Livsviktigt projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

En utav de stora framtidsutmaningarna i Sverige är den stora andelen ungdomar som idag lider av
psykisk ohälsa. År 2012 var det närmare 6000 personer som inte längre såg någon annan utväg än att
ta sitt eget liv. En sjättedel av dessa var från Västra Götalandsregionen. Det är något som vi aktivt måste
arbeta mot samtidigt som vi håller ett öppet sinne för nya metoder och program i kampen mot
ungdomars psykiska ohälsa. I det arbetet har Borås Stad och Västra Götalandsregionen ett ansvar.
Programmet SEYLE-Awareness leds i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Det är ett program för att förebygga självmordsförsök
och självmordstankar bland skolelever. Programmet som är ett EU-sponsrat projekt har testats på 12 000
skolelever inom Europeiska Unionen och resultaten har varit framgångsrika. Testerna har utförts på
elever i åldrarna 12-16 år på 179 skolor i elva EU-länder mellan åren 2009-2011. Studier visar att
självmordsförsöken minskar med 8 till 10 fall per tusende elev som genomgår
SEYLE-Awareness-programmet.
(NASP) har inte möjlighet att själva nå ut till ungdomar i Västra Götalandsregionen för att ge dem
verktygen som behövs för att motarbeta självmordstankar och minska självmordsförsöken. Men det har
Borås stad! Genom att införa programmet i våra skolor kan vi nå samtliga elever mellan 12-16 år.
Studierna visar att vi då skulle kunna minska antalet ungdomar som lever med självmordstanker eller inte
ser någon annan utväg än att ta sina liv, med 8-10 fall per tusende elev.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta kontakt med Nationellt Centrum för Suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa för hjälp och assistans med att starta upp SEYLE-Awareness
programmet på samtliga skolor i Borås med elever i åldrarna 12-16 år i enlighet med
motionens intentioner.
Mattias Karlsson (M)
Anna-Carin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-10-20
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Motion: Livsviktiga projekt mot ungdomars
psykiska ohälsa
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritid och folkhälsonämnden
Nämnden anser att motionen bör anses besvarad.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att den föreslagna metoden verkar lovande, och
att staden bör följa utvecklingen. När det gäller suicidprevention ska vi fortsätta arbeta enligt de nyligen antagna nationella strategierna i samverkan med andra parter.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen följer utvecklingen på området.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen.
Många ungdomar lider av psykisk ohälsa, har självmordstankar och självmordsförsöken ökar. Alla som arbetar med ungdomar bör aktivt arbeta för att motarbeta självmordsförsöken. Genom självmordspreventiva program, som bygger på forskning,
kan man förebygga självmord tidigt. Utbildningen och uppdraget innebär dock ytterligare en uppgift för lärare och elevhälsopersonal som redan idag har en ansträngd
arbetssituation.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Genomförandet av YAM ställer krav på att utveckla skolans samarbete med BUP då
de elever som uttrycker att de har självmordstankar måste fångas upp. Det är viktigt
att betona att genomförandet av YAM för samtliga elever i åk 7 och åk 8 i Borås Stad
är ett omfattande och resurskrävande projekt. Det innebär ytterligare arbetsuppgifter
för skolpersonal som redan idag har en ansträngd arbetssituation. För att genomförandet av YAM ska bli kvalitativt krävs ett samarbete med Västra Götalandsregionen
och det krävs också att tillräckligt med resurser avsätts. I nuläget är det svårt att göra
en bedömning av kostnaden. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att motionen
avstyrks men att förvaltningen undersöker om frågan kan utredas vidare tillsammans
med Västra Götalandsregionen för att närmare klarlägga förutsättningarna för och
konsekvenserna med att införa programmet.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad
(KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Mattias Karlssons (M)
förslag till beslut.
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Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Motionärerna föreslår att Kommunstyrelsen kontaktar Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) för hjälp och assistans att starta
upp SEYLE-Awareness programmet för elever i åldrarna 12-16. Detta ska bidra till
att förebygga psykisk ohälsa och därmed även minska andelen självmordsförsök bland
elever.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt att genomföra utbildningen, men poängterar att
detta förutsätter att medel avsätts för ändamålet, samt att det säkerställs att de som
deltar vid utbildningen (lärare och elevhälsopersonal) har vikarier under utbildningstiden. Utbildningen medför trots detta en uppgift som bidrar till ytterligare belastning
för både lärare och elevhälsopersonal i en redan ansträngd arbetssituation.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Utbildningsnämnden har tagit del av motionen Livsviktiga projekt mot ungdomars
psykiska ohälsa. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att
Kommunstyrelsen kontaktar Nationellt centrum för suicidforskning och prevention
av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet, för att få hjälp och stöd att starta
upp SEYLE-Awarness program på samtliga skolor i Borås med elever i åldersgrupp
12-16 år.
För Utbildningsnämndens del skulle förslaget innebära att det är elever i åk 1 i
gymnasieskolan som berörs, så länge de är 16 år. Nämnden förespråkar tidiga insatser
och anser därför att programmet bör införas i grundskolan. Med detta påpekande
tillstyrker Utbildningsnämnden motionen.
Den rödgröna gruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anita Spjuth
(V), Anders Jonsson (S) och Per Flensburg (MP) lämnar en protokollsanteckning i
ärendet.
Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker remissen.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet tillstyrker motionen.
Ungdomsrådet är enigt om att ungdomars psykiska ohälsa är ett stort problem och att
det är viktigt att någonting görs åt saken. Att införa SEYLE-Awareness är en bra idé
eftersom programmet har gett positiva resultat på många andra ställen och då är det
troligt att det kan ske även här. Genom att inför programmet i skolan får många elever ta del av programmet, dock inte alla. Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att
fundera på hur de elever som har hög frånvaro eller som hoppat av skolan kan nås.
Ungdomsrådet anser att programmet borde införas även på gymnasiet, det finns
många unga som mår dåligt där också.
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Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
Kommunalråd
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Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Uppföljning av Program för ett integrerat
samhälle
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med Program för ett integrerat samhälle. Nämnden ansvarar
också för att senast 2018 lägga ett förslag på ett reviderat program.
Inför uppföljningen av 2016 års verksamheter beslutades det att ett PM med ett antal
frågeställningar kring målområden skulle skickas till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Fokus låg på fyra av programmets sju områden; arbete, utbildning, boende samt kultur.
Uppföljningens slutsatser
Detta är den andra uppföljningen som gjorts av ”Program för ett integrerat samhälle”.
PM:et som ligger till grund för uppföljningen har gett hög svarsfrekvens från nämnderna
och en lägre nivå från bolagen. Integration är ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att
påtala att de kommunala bolagen är lika viktiga som nämnderna. Trots den lägre svarsfrekvensen från bolagen finns bland de inlämnade svaren några intressanta redogörelser som
visar på en tydlig utveckling i integrationsarbetet.

Integrationsarbetet i Borås stad är omfattande med många aktiviteter och insatser. Tydligt
är att samverkan mellan olika aktörer är en viktig metod när det gäller större och bredare
insatser. Det visar också på intresse för att ta gemensamt ansvar. Genom samverkan samlar man olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter och med det skapas det större
förutsättningar för att lösa problem och utveckla verksamheter. AB Bostäder redovisar
sitt arbete med att utbilda sin personal i att också fungera som handledare. Genom detta
skapar man aktivt en organisation som klarar att ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställningar. Bolagets arbete visar på en större vilja att arbeta med integration som
samtidigt gynnar den egna organisationen.
IBAB är ett annat exempel som trots sin relativa litenhet har förstått nyttan av att ta in
praktikanter. Vad som utmärker IBAB är att man har ett längre perspektiv för praktikanten och ser vad som kan göras efter praktiktiden. Inte bara i det egna bolaget utan också
utanför inom branschen. Andra aktörer har något att lära här. Utöver vad nämnderna och
de kommunala bolagen bedriver inom integrationsarbetet, görs det en hel del arbete inom
föreningsområdet.
Utvecklingsområden

• Några nämnder och bolag visar fortsatt på en begränsad syn på praktik. Man ser på
det mer ur ett rekryteringsperspektiv med kompetens eller utbildningskrav, vilket naturligtvis är viktigt, men man missar integrationsperspektivet. Det är viktigt att påtala
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att det finns flera former av praktik. I Borås stad talar vi om praktik inför anställning,
språkpraktik och prova på praktik. De två senare praktikformerna syftar inte till att få
anställning utan istället främja språkutvecklingen samt ge motivation och incitament
till att satsa på utbildning, vilket idag är det viktigaste verktyget för att komma till
hållbar anställning. I de fall kommunala aktörer anlitar och upphandlar externa aktörer är det fullt möjligt att ställa krav på att den externa entreprenören tar in praktikanter. Av de svar som lämnats in till oss framgår det inte om så har gjorts.
• Målområde boende är ett komplext område att jobba med inte minst med det faktum att kommunens olika aktörer inte är ensamma om det. Icke desto mindre har
kommunen de verktyg som styr var, vad och när det ska byggas. Samhällsbyggnadsnämnden har en nyckelroll med sitt detaljplanearbete. Noterbart från Samhällsbyggnadsnämnden svar är att å ena sidan skriver man att verksamhetsplanen ger möjlighet
till ett varierat byggande. Å andra sidan skriver man att i Samhällsbyggnadsnämndens
detaljplanearbete finns inget som reglerar att det ska produceras lägenheter till större
familjer. Ett utvecklingsområde kan här vara att verksamhetsplan och detaljplanearbete drar åt samma håll.
Kommunstyrelsen är naturligtvis viktig aktör inom detta område där markanskaffning
och markanvisning är två viktiga insatser. Noterbart är att kommunstyrelsen i sitt svar
säger att man kan styra bostadsbolagen till vissa insatser via ägardirektiven. Ett utvecklingsområde är i detta avseende att utveckla och förtydliga ägardirektiven. Viktigt
är att markanvisningsinstrumentet används på ett framsynt och strategiskt sätt,
• Under målområde utbildning och vuxenutbildningen särskilt, arbetar man ganska
mycket med praktik och anställningar kombinerat med utbildning vilket ger goda resultat. Detta borde vara intressant för fler förvaltningar och kommunala bolag.
• Utifrån arbetslivsnämndens uppdrag att ansvara för samordning av hela Borås stads
integrationsarbete, saknas en enhetlig och samlad bild.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Handläggare

Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle
Integration betyder att människor respekteras oavsett bakgrund. Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället. Den bygger på ömsesidig förståelse och respekt.
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete.
Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat samhälle” den 15 januari
2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för
uppföljning av programmet. Arbetslivsnämnden ansvarar också för att senast 2018 lägga förslag
på ett reviderat program.
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta program redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad ska arbeta.
Programmet innehåller sju målområden;
x Arbete
x Boende
x Utbildning
x Delaktighet
x Trygghet
x Folkhälsa
x Kultur.
Inför uppföljningen av 2016 års verksamhet beslutades det att ett PM med ett antal frågeställningar kring målområden skulle skickas ut till samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser
den första veckan i november. Fokus under 2016 låg på fyra av programmets sju programområden: arbete, utbildning, boende samt kultur. Svaren skulle vara Arbetslivsnämnden tillhanda
senast 31 januari 2017. Som en konsekvens av organisationsförändringen där de tre stadsdelsnämnderna skulle avvecklas och ersättas av fyra facknämnder, beslutades att ge stadsdelsnämnderna en möjlighet att svara på PM:ets frågor. Dessa svar skulle då lämnas till Arbetslivsnämnden
senast 31 dec. 2016.

Sammanfattning
Målområde arbete
Svaren visar på omfattande aktiviteter och insatser inom målområden arbete med några få undantag. Undantagen beskriver återigen hinder att ta emot praktikanter samt krav på utbildning som
riktar sig till specifik verksamhet på förvaltning och bolag. Samverkan i olika former såväl mellan
förvaltningar och kommunala bolag, såväl som med externa aktörer redovisas. Arbetslivsnämnden har med sitt speciella uppdrag en nyckelroll i denna samverkan. Rekryteringsprocesserna beskrivs som likabehandlande och kompetensbaserad för att tillförsäkra sig om att det är rätt person
som anställs utan distraktion från ställningstagande utifrån kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan faktor.
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Målområde boende
Frågorna riktar sig till de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Svar har inte inkommit från Sandhultbostäder AB och Toarpshus AB. Svaren redogör
för insatser som markanvisningar, detaljplanearbete, ett aktivt arbete för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på
bostadmarknaden. Något svar redogör för förtätning på områden med äldre bestånd, för att på
det viset få variation på utbudet. När det gäller frågan om större bostäder säger man sig inte ha
efterfrågan, att kalkylen blir för hög och att detaljplanen inte reglerar byggande av större lägenheter.
Målområde utbildning
Målområde utbildning berör Utbildningsnämnden och deras vuxenutbildning. Deras redovisning
visar en mängd utbildningar som kommer målgruppen till godo. Dessa utbildningar syftar till att
ge grunder för fortsatta studier och i förlängningen stadigvarande anställning till egen försörjning.
En del av dessa utbildningar görs i samverkan med andra förvaltningar. Från SDN Norr kan särskilt nämnas satsningar på praktik kombinerat med utbildning i två olika grupper, såsom kost och
lokalvård samt akademiker.
Målområde kultur.
Frågorna riktar sig till Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster. Svaren redogör för en omfattande verksamhet inom kulturområdet i form av olika insatser, aktiviteter och verksamheter.
Bland aktiviteterna kan nämnas den utökade sommarverksamheten som har kunnat erbjudas
kostnadsfritt genom bidrag från MUCF, språkotek på förskolan med språkstödjande material till
förskolorna, mångfaldspedagog på CFL. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna
kommer att sammanställas och analyseras för kommande utvecklingsarbete. Värt att nämnas är
också kulturskolefilialerna på Boda, Fjärding och Ekarängskolorna. Kulturnämnden arbetar med
kulturaktiviterna på ett sätt som gör att de blir en naturlig del i integrationsarbetet. En hög andel
av verksamheterna har fokus på barn och ungdom. Det är en bred och varierande verksamhet
som presenteras i svaren från nämnderna där kulturnämnden utmärker sig särskilt i sitt arbete
mot barn och ungdom.

Slutsatser
Detta är den andra uppföljningen som gjorts av ”Program för ett integrerat samhälle”. PM:et som
ligger till grund för uppföljningen har gett hög svarsfrekvens från nämnderna och en lägre nivå
från bolagen. Integration är ett gemensamt ansvar. Det är viktigt att påtala att de kommunala
bolagen är lika viktiga som nämnderna. Trots den lägre svarsfrekvensen från bolagen finns bland
de inlämnade svaren några intressanta redogörelser som visar på en tydlig utveckling i integrationsarbetet vilket beskrivs nedan.
Integrationsarbetet i Borås stad är omfattande med många aktiviteter och insatser. Tydligt är att
samverkan mellan olika aktörer är en viktig metod när det gäller större och bredare insatser. Det
visar också på intresse för att ta gemensamt ansvar. Genom samverkan samlar man olika kompetenser, kunskaper och erfarenheter och med det skapas det större förutsättningar för att lösa problem och utveckla verksamheter. Bostäder Borås AB redovisar sitt arbete med att utbilda sin personal i att också fungera som handledare. Genom detta skapar man aktivt en organisation som
klarar att ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställningar. Bolagets arbete visar på en större
vilja att arbeta med integration som samtidigt gynnar den egna organisationen. IBAB är ett annat
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exempel som trots sin relativa litenhet har förstått nyttan av att ta in praktikanter. Vad som utmärker IBAB är att man har ett längre perspektiv för praktikanten och ser vad som kan göras
efter praktiktiden. Inte bara i det egna bolaget utan också utanför inom branschen. Andra aktörer
har något att lära här. Utöver vad nämnderna och de kommunala bolagen bedriver inom integrationsarbetet, görs det en hel del arbete inom föreningsområdet.

Utvecklingsområden
x

x

x
x

Några nämnder och bolag visar fortsatt på en begränsad syn på praktik. Man ser på det
mer ur ett rekryteringsperspektiv med kompetens eller utbildningskrav, vilket naturligtvis
är viktigt, men man missar integrationsperspektivet. Det är viktigt att påtala att det finns
flera former av praktik. I Borås stad talar vi om praktik inför anställning, språkpraktik och
prova på praktik. De två senare praktikformerna syftar inte till att få anställning utan istället främja språkutvecklingen samt ge motivation och incitament till att satsa på utbildning,
vilket idag är det viktigaste verktyget för att komma till hållbar anställning. I de fall kommunala aktörer anlitar och upphandlar externa aktörer är det fullt möjligt att ställa krav på
att den externa entreprenören tar in praktikanter. Av de svar som lämnats in till oss framgår det inte om så har gjorts.
Målområde boende är ett komplext område att jobba med inte minst med det faktum att
kommunens olika aktörer inte är ensamma om det. Icke desto mindre har kommunen de
verktyg som styr var, vad och när det ska byggas. Samhällsbyggnadsnämnden har en
nyckelroll med sitt detaljplanearbete. Noterbart från Samhällsbyggnadsnämnden svar är
att å ena sidan skriver man att verksamhetsplanen ger möjlighet till ett varierat byggande.
Å andra sidan skriver man att i Samhällsbyggnadsnämndens detaljplanearbete finns inget
som reglerar att det ska produceras lägenheter till större familjer. Ett utvecklingsområde
kan här vara att verksamhetsplan och detaljplanearbete drar åt samma håll.
Kommunstyrelsen är naturligtvis viktig aktör inom detta område där markanskaffning
och markanvisning är två viktiga insatser. Noterbart är att kommunstyrelsen i sitt svar säger att man kan styra bostadsbolagen till vissa insatser via ägardirektiven. Ett utvecklingsområde är i detta avseende att utveckla och förtydliga ägardirektiven. Viktigt är att markanvisningsinstrumentet används på ett framsynt och strategiskt sätt,
Under målområde utbildning och vuxenutbildningen särskilt, arbetar man ganska mycket
med praktik och anställningar kombinerat med utbildning vilket ger goda resultat. Detta
borde vara intressant för fler förvaltningar och kommunala bolag.
Utifrån arbetslivsnämndens uppdrag att ansvara för samordning av hela Borås stads integrationsarbete, saknas en enhetlig och samlad bild.

Från föregående års uppföljning kvarstår ett riskområde som då identifierades
x

Överlämning av verksamheter och insatser inom integrationsområdet till den nya organisationen är ett riskområde.

Svarsfrekvens
Svar har inkommit från följande nämnder; Stadsdelsnämnderna Öster, Norr, Väster, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Fritids och folkhälsonämnden, Arbetslivsnämnden, Servicenämnden,
Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden, Kulturnämnden samt Revisorskollegiet.
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Svar har inkommit från följande bolagsstyrelser;
FRIBO, Viskaforshem AB, Bostäder Borås AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB,
Borås Brås TME AB; Borås Djurpark AB samt Industribyggnader AB.
Från följande nämnder och bolag har svar ej inkommit: Sandhultbostäder AB, Toarpshus AB,
Borås lokaltrafik AB, BSTF samt Miljö och Hälsoskyddsnämnden.
Till följande nämnder och bolag har PM ej skickats: Valnämnden, Stadshus AB samt Inkubator.
Sammanfattningsvis en hög svarsfrekvens från nämnderna men betydligt mindre från de
kommunala bolagen.

Avlämnade svar från nämnder och kommunala bolag
Målområde Arbete
”Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.
Det står även att ”Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk
bakgrund. Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering.”
Program för ett integrerat samhälle
Fråga 1 - På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser?
Svar:
Kulturnämnden
På stadsbiblioteket finns flera i personalen som, beroende av praktikant och vilket arbete det gäller, är vana att handleda och introducera praktikanter. Textilmuseet har samverkat med mötesplats Kristineberg vad gäller praktik för asylsökande och provat detta praktiskt.
Borås Djurpark AB
Bolaget har ingen utvecklad strategi för praktikplatser.
AB Bostäder Borås
Vi är bättre utrustat än tidigare än tidigare år då 30 stycken av våra medarbetare har gått den så
viktiga handledarutbildningen. Nu mera finns det också ett mål på bolaget att vi ska bidra med att
sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att låta olika praktikanter få bekanta sig med våra
yrkesroller.
Fritids och folkhälsonämnden
Verksamheter som Brygghuset, Skatehallen och Badenheten har erbjudit praktikplatser. Vi ser
dock ständigt över vårt arbetssätt för att i framtiden kunna tillgodose praktikplatser på fler
enheter.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden är medveten om den positiva betydelse en praktikplats har för den enskilde anställde att ordna egen försörjning. Nämndens organisation är förhållandevis liten med
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åtta anställda tjänstemän. Arbetsuppgifterna som är kvalificerade och kräver hög kompetensnivå,
utgörs i huvudsak av myndighetsutövningen. Överförmyndarenheten har under 2016 tillfrågats av
Arbetslivsförvaltningen om möjligheten att ta emot praktikanter. Det har dock under året på
grund av en mycket ansträngd personalsituation inte funnits möjlighet att anordna praktikplatser.
Det har helt enkelt saknats personal som kan fungera som handledare. Situationen under 2017 ser
dock i detta avseende ljusare ut och det kan finnas möjlighet att under andra halvan av året ta
emot en praktikant.
Kommunstyrelsen
Under året läggs t ex arbetsuppgifter undan för att kunna plockas fram som lämpliga praktikantuppgifter, så att det känns lätt och även till nytta för avdelningarna att ta emot praktikanter
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har inte utvecklat arbetet med att anordna praktikplatser. Vi är en
mycket liten förvaltning där merparten av de ca 40 tjänsterna kräver högskoleutbildning inom
ekonomi eller teknik.
SDN Öster
Stadsdelsförvaltningen Öster har goda kontakter med Arbetslivsförvaltningen som kontaktar
enhetschefer när de söker en praktikplats. När det gäller nyanlända med utbildning från hemlandet, samarbetar Stadsdelsförvaltningen Öster med Folkuniversitet. Även praktikanter från Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), gymnasieskolan och
särgymnasiet tas emot i verksamheterna. Det finns även andra aktörer som hör av sig angående
praktikplatser och förvaltningen försöker i möjligaste mån bereda plats. Inom verksamheterna
som har ett stort behov av personal är praktik en bra form för både den enskilde och verksamheten. Den som praktiserar får bra inskolning i yrket och kan träna sitt svenska språk. De bereds
också möjlighet till vikariat eller sommarjobb.
SDN Väster
Arbetet har fortsatt på samma sätt som tidigare. Representant från stadsdel Väster ingår i den
arbetsgrupp som kommungemensam förskola och skola har tillsammanas med Högskolan i
Borås, Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen. Syftet med arbetsgruppen är att
snabbare och bättre tillvarata nyanlända akademikers kompetenser, framför allt i
skolverksamheter men även i ett bredare perspektiv. Gruppen är överens om att det finns ett
mervärde i att skolverksamheternas personalsammansättning liknar samhällets i övrigt ur ett
värdegrunds- och integrationsperspektiv.
Servicenämnden
Även i år kan vi konstatera att det inom Servicekontorets verksamheter finns ett antal praktikplatser, men möjligheten att ta emot praktikanter (oavsett om det gäller nyanlända, studenter eller
arbetslivsinriktad rehabilitering) är relativt begränsade, totalt sett. En orsak till det är att det för
vissa yrken krävs lagstadgade utbildningar, t.ex. på anläggningssidan måste även praktikanter ha
utbildningen ”säkerhet på väg”, något som i sin tur innebär att praktikanten behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För många av våra verksamheter, särskilt inom entreprenadavdelningen, krävs också minst B-körkort. Även under 2016 har
det hänt att detta varit ett hinder för att ta emot nyanlända praktikanter. Förfrågningar om praktikplatser tas om hand och bedöms och i de fall det är möjligt att ta emot praktikanter görs det.
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Förvaltningen har under 2016 fortsatt varit representerad i Borås Stads arbetsgrupp som arbetar
med att korta vägen för nyanlända akademiker till arbete. I arbetsgruppen ingår därutöver repreArbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016
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sentanter från Arbetsförmedlingen, Arbetslivsförvaltningen, Högskolan, Utvecklingsenheten,
Stadsdelarna och Vuxenutbildningen. Syftet är att planera för praktik och att stötta och korta
vägen till legitimation i de yrken som kräver det eller stötta i att individen kartlägger en process
som tar hen till det mål man har satt för sig själv, vidare studier, omskolning eller direkt till arbete. Förvaltningen ställer sig positiv till att ta emot praktikanter men ser en stor fördel om det
kan samordnas av Arbetslivsförvaltningen. På så vis blir det en bra introduktion i yrket och även
en gemensam grund för handledare.
Borås energi och miljö AB
Borås Energi Och Miljös medarbetare ska spegla den kundkrets vi jobbar mot avseende kön,
ålder och etnicitet så att alla kunder ska känna sig hemma när de besöker eller kommer i kontakt
med oss. En jämn fördelning av kön, ålder och etnicitet skapar ett varierat kunnande och bidrar
till utveckling i organisationen. Detta är bl.a aspekter som vi tar med oss i rekryteringssammanhang.
Arbetslivsnämnden
Verksamheten Jobb Borås finns till för de boråsare som inte arbetar eller studerar och som är i
behov av extra stöd för att få en anställning eller påbörja studier.
Genom vårt ordinarie uppdrag möter vi ständigt boråsare med annan etnisk bakgrund dvs. som
är födda utomlands eller har föräldrar som är det. Utöver de allmänna aktiviteter och olika satsningar som Jobb Borås erbjuder finns även en del insatser som särskilt riktar sig till den här ovan
nämnda gruppen.
Integrationsmodellen är en kombination av språkpraktik och studier. Vi bedriver arbetet i samarbete med Arbetsförmedlingen och olika förvaltningar inom Borås Stad som har ett rekryteringsbehov. Modellen går ut på att rusta personerna genom undervisning i SFI kombinerat med praktik inom ett yrkesområde som deltagarna är intresserade av och lämpliga för. Förvaltningarna gör
intervjuer med intresserade personer för att bedöma om de passar för yrket. För att ytterligare
förbättra svenska språket och bli helt anställningsbara kan vi också erbjuda deltagarna en tidsbegränsad arbetsmarknadsanställning under 1-2 år på den arbetsplats som man har praktiserat på.
I samverkan med SDN Norr bedrivs ett projekt för att skapa praktikplatser för nyanlända inom
lokalvård och storkök. Det är ett projekt som syftar till skapa en bra ingång till lokalvård och
storkök.
I samverkan med SDN Norr bedrivs ett projekt för att skapa praktikplatser för nyanlända akademiker i vården, sjuksköterskor och lärare. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att
skapa en bra ingång för nyanlända akademiker inom vård och utbildningssektorn.
Tekniska nämnden
Inom Tekniska förvaltningen tillämpas Borås Stads modell för kompetensbaserad rekrytering. På
detta sätt säkerställs att det är den kandidat som har rätt kompetens för uppdraget, oaktat etnisk
bakgrund, som anställs.
FRIBO
Med bolagets små resurser har vi svårt att lösa handledare för praktikanter. Trots det har vi haft
enstaka praktikanter de senaste åren.
SDN Norr
Kommungemensam förskola och skola har tillsammans med Högskolan i Borås startat en
arbetsgrupp i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetslivsförvaltningen. I gruppen ingår
också representanter för Utbildningsförvaltningen, förskolan i Väster och grundskolan i Norr och
dessutom Personal och förhandling. Syftet med arbetsgruppen är att snabbare och bättre
tillvarata nyanlända akademikers kompetenser, framför allt i skolverksamheter men även i ett
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bredare perspektiv. Dessutom är gruppen överens om att det finns ett mervärde i att
skolverksamheternas personalsammansättning liknar samhället i övrigt ur ett värdegrunds- och
integrationsperspektiv. Specifikt i förskolan finns ett behov av flerspråkig kompetens för att klara
läroplanens uppdrag kring modersmålsstöd i förskola. Gruppen kommer att behandla frågor som
snabbspår i SFI, validering, omskolning och praktikplatser.
Stadsdelsnämnden Norr har en överenskommelse med Arbetslivsnämnden om att ta emot
praktikanter med annat modersmål än svenska på vård- och omsorgsboende i syfte att
introducera dem i vårdarbete innan utbildning. Stadsdelsnämnden samarbetar mycket med
Arbetslivsnämnden angående Resursgruppen Norr, där utförs arbete i tvättinrättningar, i café och
vad gäller skötsel av bilar. I resursgruppen är det mellan 70-90 deltagare i olika perioder för
Stadsdelsnämnden Norrs räkning.
När det gäller kost och lokalvård inleddes under hösten 2015 en dialog med Arbetslivsnämnden
som under vintern utökades med Arbetsförmedlingen. Syftet med samarbetet var att utreda
möjligheten för språkpraktikplatser.
Under mars månad intervjuades ett antal praktikantaspiranter. Av dessa valdes sex personer ut till
språkpraktikplats inom kost och lokalvården med start i april. De sex språkpraktikanterna
övergick till utbildning på Lernia efter midsommar. Dessa återkom i oktober och är nu utbildade
lokalvårdare och går på ”prova på praktik” för att förbättra språket och praktisera yrkeskunskap.
I oktober startades det upp en andra omgång språkpraktikanter på samma sätt som gjordes i april.
Kommunstyrelsen
Under året läggs t ex arbetsuppgifter undan för att kunna plockas fram som lämpliga praktikantuppgifter, så att det känns lätt och även till nytta för avdelningarna att ta emot praktikanter
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden får löpande förfrågningar om möjlighet till praktik för personer med
annan etnisk bakgrund som exv. går en utbildning på högskola eller yrkeshögskola. Praktikplatser
erbjuds i förekommande fall. Nämnden är positiv till möjligheten att anordna praktikplatser när
det är praktiskt möjligt, bland annat med hänsyn till utrymme för handledning.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att anordna praktikplatser genom samarbete
med vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning samt ungdomsgymnasiets vård och omsorgsutbildning och barn och fritidsutbildning.
Sociala omsorgsförvaltningen deltar i en lokal styrgrupp, VO college, där både facket, arbetsgivare, lärare, rektorer finns representerade. Syftet med styrgruppen är att se över hur man kan
arbeta för att ta emot nyanlända där språket är en barriär samt hur man tidigare kan attrahera
personer att vilja jobba inom funktionshinderverksamheten.
IBAB
IBAB anordnar under 2016-2017 praktikplatser för nyanlända. Omfattning är en
byggnadsingenjör och fyra yrkesarbetare. Praktiken syftar till att personerna skall komma in på
yrkesutbildning eller erhålla anställningar inom bygg och fastighetsbranschen.
Ett flertal personer som arbetar för IBAB är delaktiga i integrationen och har olika mentorsroller.
Mentorerna kommer efter praktikperiodens slut kunna ge praktikanterna vitsord, utifrån deras
person, prestation och lämplighet.
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Kommunikation på svenska är centralt under praktikperioden. För att undanröja ev. missförstånd
finns möjlighet att kommunikation vid sådana tillfällen kan ske på engelska eller arabiska.
Praktiken sker i samarbete med Arbetslivsförvaltningen och arbetsförmedlingen.
Byggnadsarbetarförbundet och av IBAB kontrakterade byggföretag är informerade och kommer
att med verka.
Borås Elnät AB
Ingen specifik utveckling har genomförts under 2016. Alla praktikplatsförfrågningar som inkommer till bolaget avvägs mot tillgång till resurser/arbetsbelastning i organisationen vid den
aktuella tidpunkten.
Fråga 2 - Hur många praktikanter har ni tagit in i era verksamheter?

Fördela dem mellan dessa tre grupper:

Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete

Svar:
Kulturnämnden
Språkpraktik: En person på Textilmuseet. Stadsbiblioteket planerade för språkpraktikant men det
kommer att ske först under 2017.
Prova på praktik: Stadsbiblioteket har tagit emot praktikanter som ska prova på arbete och
praktik men ingen av dessa som praktiserade under 2016 hade annan etnisk bakgrund än svensk.
Borås Djurpark AB
Inga har tagits in till praktikplatser i bolaget.
AB Bostäder Borås
Totalt har vi tagit emot 40 stycken under året. 20 st högstadieelever från Borås Stad, 5 stycken
Jobb Borås
Fritid och Folkhälsonämnden
I vissa av Fritids och Folkhälsoförvaltningens verksamheter, så som Brygghus enheten och
Badenheten, har vi under året haft ett flertal praktikanter. Två har varit språkpraktikanter och
resten har varit prova på praktik/praktik till arbete
Överförmyndarnämnden
Se svar på fråga 1
Kommunstyrelsen
Utöver sommararbetande ungdomar och studenter har inga övriga praktikanter funnits på Stadskansliet under 2016.
Lokalförsörjningsnämnden

Under perioden har vi tagit emot en praktikant som utbildades till arbetsmiljöingenjör. Praktiken utvecklades till att också innehålla examensarbete.
SDN Öster
Att ta fram siffror för en hel stadsdel med alla dess verksamheter är en omöjlighet eftersom det
kräver en stor kartläggning. Detta har inte hunnits med till denna uppföljning. Inom verksamheterna tas praktikanter emot inom alla grupper. Alla verksamheter tar emot så många praktikanter
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som är möjligt. De är viktigt att alla praktikanter får bra handledning och stöd under praktikperioden.
SDN Väster
Stadsdelens verksamheter är positiva till och tar emot ett stort antal praktikanter, samt även feriearbetare och har haft flera språkpraktikanter. Det har dock inte i nuläget varit möjligt att få fram
aktuella uppgifter på antalet som har haft språkpraktik, prova på praktik samt praktik till arbetet.
Servicenämnden

Inga. Se fråga 1
Gymnasie och Vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Inom verksamheterna har vuxenutbildningen tagit in praktikanter på språkpraktik (2) och på
prova på/vägledningspraktik (3) samt praktik till arbete (2).
Borås energi och miljö AB
Vid förfrågningar av praktikplatser så ser vi hela tiden över möjligheten
För att ta in praktikanter beroende på belastning i bolaget. Vi har tagit in 4 personer prova på
praktik, 1 person praktik till arbete men inga språkpraktikanter.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i sin förvaltning totalt 43 praktikanter i sina verksamheter. Av dessa
kommer 26 från målgruppen Boråsare som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda
föräldrar födda utomlands. Jobb Borås som anvisar till praktikplatser har idag ingen registrering
som gör åtskillnad på de olika praktikformerna. En försiktig uppskattning är, när det gäller målgruppen att fördelningen är ca 50 % språkpraktik och ca 50 % prova på praktik. I Borås Stad
finns totalt 127 praktikanter anvisade varav 66 tillhör målgruppen Boråsare som är födda utomlands eller födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen är en förhållandevis liten förvaltning med få medarbetare i varje verksamhet. Verksamheterna utgör till stor del beställarfunktioner och utrymme för att ta emot praktikanter är mycket begränsat. I de av Tekniska förvaltningens verksamheter som arbetar med utförande finns av sälerhetsskäl, krav på kunskap i svenska språket. Därför är det svårt att ta emot
praktikanter som saknar tillräcklig språkkunskap.
FRIBO
Språkpraktik
Prova på praktik
Praktik till arbete - 2 st
Viskaforshem AB
Vi är ett litet bostadsbolag med 5 anställda. En stor del av vår verksamhet utförs av entreprenörer
inom olika områden, exempelvis yttre skötsel. Begränsat med möjligheter att kunna ta hand om
praktikanter.
SDN Norr
Språkpraktik 6 st. feb 2017
Prova på praktik 6 st. okt 2017
Praktik till arbete 3 st. april 2017
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Kommunstyrelsen
Utöver sommararbetande ungdomar och studenter har inga övriga praktikanter funnits på Stadskansliet under 2016.
Samhällsbyggnadsnämnden
Under 2016 har två praktikanter erbjudits plats i form av yrkespraktik
Sociala omsorgsnämnden
Under våren 2016 har Sociala omsorgsförvaltningen också erbjudit 25 platser till vuxenutbildning
vård och omsorgsutbildning och 21 platser till ungdomsgymnasiet, både vård och omsorgsutbildning och barn och fritidsutbildning. Under hösten 2016 har 26 platser erbjudits till vuxenutbildningens vård och omsorgsutbildning, varav endast 1o platser har utnyttjats. ) platser har erbjudits
ungdomsgymnasiet, och barn och fritidsutbildning. Majoriteten av de praktikanter som kommer
från vuxenutbildning har en annan etnisk bakgrund. Utöver detta har Sociala omsorgsförvaltningen under 2016 också tagit emot två språkpraktikanter och en praktikant inom ramen för
praktik till arbete.
IBAB
Se fråga 1.
Borås Elnät AB
Under 2016 togs tre praktikanter emot. Samtliga praktikanter kom från skolor i Borås Stad. Ingen
av praktikanternas inriktning var Språkpraktik, Prova på praktik eller Praktik till arbete.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med annan etnisk

bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars
båda föräldrar är födda utomlands?
Svar:
Kulturnämnden
Kulturskolan har flera anställda med annan etnisk bakgrund än svensk. Stadsbiblioteket
efterfrågar vid rekrytering alltid personer med annan språkkunskap än svenska.
Borås Djurpark AB
I anställningsförfarandet anställs efter kompetens oavsett etnisk bakgrund. För närvarande är två
av bolagets femtiofyra tillsvidare anställda av annan etnisk bakgrund. Av säsongsanställda har ca
35 % en annan etnisk bakgrund.
IBAB
Se fråga 1.

SDN Norr
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) har aktivt de senaste åren rekryterat ett stort antal modersmålslärare med akademiska examina. De flesta med pedagogisk examen från hemland men
även en del som haft svensk utbildning. Genom uppgörelse med fackliga organisationer har flera
erbjudits en treårig visstidsanställning med löfte om omvandling till fast anställning under förutsättning att de under tiden kompletterat eller validerat sig till en svensk lärarexamen. Praktikarbetet inom kost och lokalvården leder förhoppningsvis till fler anställda med annan etnisk bakgrund.
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AB Bostäder Borås
Vi har i vår personalpolicy samt i våra riktlinjer vid rekrytering tydligt markerat att alla är
välkomna att jobba på bolaget men också tydligt markerat att alla söker på sin egen förmåga och
kunskap. Vi har i vårt projekt om nedskräpning, se fg fråga, aktivt sökt efter flerspråkiga
medarbetare men inte absolut efter medarbetare med annan etnisk bakgrund
Social omsorgsnämnden
För att säkerställa att förvaltningen rekryterar rätt person till rätt tjänst använder sig förvaltningen
av så kallad kompetensbaserad rekrytering. Att arbeta med kompetensbaserad rekrytering innebär
en större träffsäkerhet för att få rätt person på rätt plats. Genom att arbeta strukturerat och
kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande
rekryteringsprocess säkerställs. I en kompetensbaserad rekrytering låter man inte några andra
ovidkommande faktorer än kompetens påverka rekryteringsprocessen. För detta krävs största
möjliga objektivitet och uppmärksamhet på risken för att vi omedvetet tänker och agerar utifrån
våra egna subjektiva referensramar. När vi gör urval av sökande utifrån genomtänkta och
relevanta krav för tjänsten riskerar vi inte heller att diskriminera någon vare sig direkt eller
indirekt. Enligt Sociala omsorgsförvaltningens plan för lika rättigheter och möjligheter är
flerspråkighet och interkulturell kunskap meriterande. Kunskap om andra kulturer ökar
möjligheterna att ge fler invånare likvärdig service. Förvaltningen ska eftersträva en jämn
fördelning av antal män och kvinnor på en arbetsplats. Detta kan uppnås genom en
kompetensbaserad rekrytering som är mångfaldsorienterad, d.v.s.att man tar tillvara individuella
olikheter hos dem som uppfyller kompetenskraven.
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen arbetar aktivt för att kunna erbjuda feriejobb för ungdomar. Inom ramen
för den verksamheten har ett antal ungdomar med utländsk bakgrund fått möjlighet till en första
ingång i arbetslivet.
Fritids och Folkhälsonämnden
Vid alla rekryteringar ser vi positivt på att kalla personer till intervju med annan etnisk bakgrund
än svensk, förutsatt att man matchar kravprofilen utifrån utbildningsbakgrund och relevant
erfarenhet.
Överförmyndarnämnden
Rekrytering av medarbetare inom Överförmyndarnämndens verksamhet utgår från den
kompetensbaserade rekryteringen som Borås Stad tillämpar. Arbetsuppgifterna som består av
myndighetsutövning, ställer mycket hårda krav på relevant utbildning och förmåga att korrekt
hantera det svenska språket i tal och skrift. Vid rekryteringsarbetet finns en medvetenhet om att
flerspråkighet och interkulturell kunskap ska vara en merit. Nämnas kan att en person som tillhör
den angivna målgruppen enligt programmet, anställdes på Överförmundarenheten med start i
januari 2016.
Kommunstyrelsen
Inga särskilda åtgärder. Vid rekrytering görs bedömning av vem som är bäst lämplig oavsett etnisk bakgrund men ambitionen finns att vid lika kompetens välja personer med annan etnisk
bakgrund.
Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås för att undersöka möjligheten att ta emot nyanlända
som praktikanter med rätt utbildning för vår verksamhet. I övrig rekrytering ser vi mångfald som

Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016

13(28)

en styrka och väger in det i sakskälen för att anställa en person där i övrigt lika kompetens
och/eller erfarenhet råder.
SDN Väster
I dialog med Vuxenutbildningen, Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen sker fortlöpande metodutveckling om hur förbättra möjligheter att möta personer med annan språklig bakgrund att succesivt kunna arbeta inom äldreomsorg.
Stadsdelen har inlett arbete med kompetensbaserad rekrytering genom att börja använda modellen Garuda. Modellen innebär att arbeta strukturerat, kompetensbaserat för att minska risken
för felrekryteringar och att säkra en icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Inom förvaltningen
används även andra systematiska kompentensbaserade metoder.
Arbetslivsnämnden
x Utbildningsspåret: Är en verksamhet som syftar till att ge boråsare som saknar
grundskolekompetens en möjlighet att läsa in den. Syftet är att skapa förutsättningar för att gå
vidare i utbildningsstegen och därmed göra sig långsiktigt anställningsbar.
x Yrkessvenska bedrivs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med personalen inom
Jobb Borås. Utbildningen riktar sig till de som har en praktik eller arbetsmarknadsanställning
inom Jobb Borås och som behöver träna mer på svenska språket. Särskilda uttryck och glosor
som har med deltagarnas arbetsuppgifter att göra övas in. Det finns i dagsläget tre grupper
med olika svårighetsgrader.
x MAST på enkel svenska är ett arbetsförberedande program som bedrivs av
arbetsmarknadshandläggarna inom Jobb Borås och som särskilt riktar sig till målgruppen
utrikes födda. Syftet med programmet är att deltagarna ska bli medvetna om sina förmågor
och möjliga yrkesval samtidigt som de får en bild av den svenska arbetsmarknaden och vilka
rättigheter och skyldigheter man har som anställd.
x Ferie-MAST är ett program som erbjuds de ferieanställda ungdomarna som själva har angett
att de behöver extra språkstöd. Ungdomarna arbetar som feriearbetare på halvtid och resten
av deras arbetsdag deltar de i Ferie- MAST för att lära sig mer om svenskt arbetsliv men även
för att träna på svenska språket.
x Utsteget på enkel svenska är ett tvåveckors program för de deltagare som har en
arbetsmarknadsanställning. Alla anställda deltagare erbjuds Utsteget vid två tillfällen, både när
de nyligen fått anställningen och när anställningstiden går mot sitt slut. Syftet är att förbereda
deltagarna för det fortsatta arbetslivet efter det att anställningen inom Jobb Borås är avslutad.
Kursen innehåller bland annat fördjupad arbetsmarknadskunskap, CV- skrivande och
x

x
x

kontakter med arbetsgivare både inom offentlig och privat sektor

Projekt Personer ej läs och skrivkunniga – modersmålstödjare: Projektet syftar till att träna ej
läs och skrivkunniga i det egna språket för att skapa en referens som är nödvändig för att
snabbare lära sig svenska. Svenskan är nödvändig för att fortsätta i utbildningsstegen och
därmed öka chanser till anställning
Dua: Ett arbete som syftar till att ge ungdomar mellan 18 och 25 och som saknar avslutad
gymnasieutbildning en möjlighet att läsa in den.
Arbetslivsförvaltningen arbetar aktivt med att spegla samhället i rekryteringsprocesser.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Utbildningsnämnden)
Förvaltningen följer det personalpolitiska programmet och ser mångfald i form av olikheter i
kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar som en styrka att ta tillvara. Genom att arbeta med tydliga kravprofiler och kompetensbaserad rekrytering är ambitionen
att rätt person anställs för rätt tjänst. Flerspråkighet och interkulturell kunskap är värdefulla resurser inom våra verksamheter då vi skall möta behoven hos våra elever. I takt med att andelen nyArbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016
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anlända elever ökar så är det en kompetens som särskilt lyfts fram i våra rekryteringar till verksamhet inom bland annat språkintroduktion, yrkesintroduktion och SFI. Då skolan har ett demokratiskt uppdrag ser förvaltningen det som viktigt att strukturen bland anställda i form av olika
bakgrund, kompetens och erfarenheter i stor utsträckning speglar strukturen i samhället. I alla
nämndens verksamheter finns personal med annan etnisk bakgrund.
SDN Öster
I många verksamheter finns ett stort behov av att anställa personer med en annan etnisk bakgrund. De bidrar med sitt språk och sin kultur vilket gynnar verksamheten. Urban 15- projektet
bidrog till att fler har utbildat sig och fått jobb. Stadsdelsförvaltningen Öster har inget systematiskt arbete efter någon modell, utan beaktar frågan vid varje nyrekrytering och ser till att få en
ökad mångfald i personalgrupperna inom alla verksamheter.
FRIBO
Fristadbostäder har under den senaste 5-års perioden anställt 4 personer. Hälften av dessa har
varit födda utomlands.
Viskaforshem AB
När vi anställer utgår vi endast utifrån kompetens för den arbetsuppgift som skall utföras. Vi
lägger inga synpunkter på personen utöver detta.
Vi har genomfört praktikarbete för asylsökande som bor hos oss. Detta ledde bl.a.till att en av
praktikanterna numera är en av våra 5 anställda
Borås Elnät AB
Ingen specifik utveckling har genomförts under 2016. Under 2014 genomfördes utbildning för
cheferna kring diskriminering. Inom bolaget finns en tydlig medvetenhet vid rekryteringar. I de
fall aktuella personer har samma kompetens ska personer med utländsk härkomst och kvinnor
(vid mansdominerade verksamheter) prioriteras till anställning.
Servicenämnden
Sedan några år tillbaka använder förvaltaren ett rekryteringsverktyg. Under 2016 har detta verktyg
använts fullt ut vid rekrytering av tillsvidareanställda. Detta syftar både till att säkerställa att rekryteringar går till på ett strukturerat sätt och att den är kompetensbaserad och därmed minskar riskerna för diskriminering. En strukturerad kompetensförsörjning utgår från de kvalifikationskrav
arbetet kräver. Varje kandidat bedöms utifrån hur väl dennes kompetens stämmer överens med
kvalifikationskraven. Under 2016 har 27 externrekryteringar genomförts och i 9 av fallen stämmer de nyanställda in på definitionen ovan. Dessa medarbetare återfinns t.ex. inom administration, anläggning och fastighetsskötsel.
Frågor som gäller Arbetslivsnämnden
Fråga 1 - Hur många arbetsmarknadsanställningar finns i Borås Stad för personer med

annan etnisk bakgrund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Svar: I Borås Stad finns 455 arbetsmarknadsanställningar (exkl.trygghetsanställningar m.m 308)
Av dessa 455 är 9 formellt anställda av andra förvaltningar än arbetlivsförvaltningen. 43.5 %
d.v.s.198 personer är utrikesfödda.

Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016

15(28)

Fråga 2 - Hur många arbetsmarknadsanställningar har gjorts i Borås Stad under 2016 för

personer med annan etnisk bakgrund, d.v.s boråsare som är födda utomlands och boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands?
Svar: Under 2016 gjordes 198 arbetsmarknadsanställningar (exkl. trygghetsanst. m.m.107 ) för
personer med annan etnisk bakgrund d.v.s. boråsare födda utomlands och boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands.
Frågor som gäller Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt kommunala bolag
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att stödja kunskapsspridning i näringslivet om mångfald i arbetslivet?
Svar:
Borås Djurpark AB
Arbetar inte aktivt med kunskapsspridning mot näringslivet om mångfald.
AB Bostäder Borås
Våra värdeord och hur vi vill bli uppfattade är krav som vi även ställer på entreprenörer eller
andra leverantörer som vi samarbetar med. Av dessa framgår att mångfald i arbetslivet är ett krav
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har ett uppdrag att bedriva mångfaldsinformation i Borås stad. Vi har besökt
de kommunala bolagens styrelser för att informera dem om mångfald. Vi har besökt idéburna
organisationer så som Rotary för mångfaldsinformation.
Inom fadderverksamheten som syftar till att matcha svenskar med nyanlända personer från ett
annat land har det under 2016 påbörjats ett samarbete med företag i Borås för att genomföra
lunchmöten mellan de nyanlända och de anställda. Även fadderverksamheten har besökt Rotary.
Integrationsdagen den 1 november hade temat ”Arbete är nyckeln till lyckad integration”.
Målgrupp var i första hand politiker, ledning för förvaltning och bolag, verksamhetschefer, enhetschefer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket samt frivillighetsorganisationer. Under dagen medverkade och diskuterade företrädare för näringslivet sin syn på integration och mångfald. Man diskuterade hur man kunde bidra till integration och nyttan av mångfald
inom näringslivet.
Samhällsbyggnadsnämnden
Vid rekryteringstillfällen strävar nämnden efter att öka mångfalden. Vid den senaste personalekonomiska redovisningen var andelen anställda med annan etnisk bakgrund inom förvaltningen 13
%. Inom kommunen totalt är andelen 26,5 %.
FRIBO

Fristadbostäder ser till att hålla sig uppdaterade i dessa frågor genom aktivt deltagande i olika
nätverksgrupper.
Borås Elnät AB
Inom bolaget stödjer vi kunskapsspridning genom utbildningsinsatser. Senaste utbildningen kring
mångfald genomfördes 2014.
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Borås Miljö och Energi AB
Vi har medverkat på industrinatten samt kommer att vara representerade på Stark-dagen. I dessa
forum ser vi en möjlighet att kunna ge kunskapsspridning om bolaget med ambitioner att anställa
personer med olika bakgrund.

Sammanfattning målområde arbete
Svaren visar på omfattande aktiviteter och insatser inom målområden arbete med några få undantag. Undantagen beskriver återigen hinder att ta emot praktikanter samt krav på utbildning som
riktar sig till specifik verksamhet på förvaltning och bolag. Samverkan i olika former såväl mellan
förvaltningar och kommunala bolag, såväl som med externa aktörer redovisas. Arbetslivsnämnden har med sitt speciella uppdrag en nyckelroll i denna samverkan. Rekryteringsprocesserna beskrivs som likabehandlande och kompetensbaserad för att tillförsäkra sig om att det är rätt person
som anställs utan distraktion från ställningstagande utifrån kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan faktor.

Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016

17(28)

Målområde Boende
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende.
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exempelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för
boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.
Gäller Kommunala bostadsbolag, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att motverka dis-

kriminering och segregation på bostadsmarknaden?
Svar:
AB Bostäder Borås
Vi har sedan många år en uthyrningspolicy och riktlinjer för vår uthyrning som motverkar diskriminering och segregering på bostadsmarknaden. Samma regler gäller för samtliga befintliga
och potentiella hyresgäster oavsett bakgrund.
Kommunstyrelsen
Vi arbetar ex med kommunens markinnehav på aktivt sätt, genom att vi kan markanvisa (typ option inför köp) mark dels inom olika delar av kommunen, olika stadsdelar och åt olika byggherrar
som har olika profil. Detta ger en mångfald. Vi kan aktivt möjliggöra för byggnation, nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på bostadmarknaden. Kommunen som markägare kan initiera planläggning för bostäder på kommunal mark.
Tydligt och riktat sätt som kan minska segregationen. Integration kan nås när nya bostäder byggs
i utsatta områden. Vi bejakar o prioriterar ständigt planarbeten när detta nu är aktuellt på
Bl.a. Hässleholmen och Hulta.
FRIBO
Fristadbostäder ser till att hålla sig uppdaterade i dessa frågor genom aktivt deltagande i olika
nätverksgrupper.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet styrs av Plan- och bygglagen (PBL) som bland annat
innehåller bestämmelser om byggande som syftar till att ”med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och
en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande
generationer”.
I budgeten 2017 planerar nämnden för att ta fram detaljplaner för närmare 1100 bostäder. En
ökad bostadsproduktion med olika upplåtelseformer förväntas motverka en segregerad bostads
marknad.
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Fråga 2 - På vilket sätt har ni utvecklat ert arbete för att få ett varierat utbud av bostäder
Svar:
AB Bostäder Borås
Vi erbjuder bara våra hyresgäster hyresrätter som upplåtelseform. Genom förtätning i befintliga
områden blandar vi äldre ”billigare” lägenheter nya ”dyrare” lägenheter och på det viset ökar
möjligheten till blandat boende.
Kommunstyrelsen
Jobbar med (markanvisningar, positiva planbesked, bygglov etc) till olika byggherrar med olika
profil och inriktning. Dock ska sägas att kommunen egentligen inte har några instrument för att
styra/påverka upplåtelseformen på bostäder. Detta styrs av marknaden. Genom våra kommunala
bostadsbolag kan vi dock ge ägardirektiv för viss åtgärd. Det är klok planering när villatunga
stadsdelar o tätorter kompletteras med lägenheter. Det ger möjlighet till kvarboende för den som
söker en mindre, mer lättskött, o tillgängligare bostad. Detta kan säkerställas i nya detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan är ett prioriteringsverktyg där det ges möjlighet till
ett varierat bostadsbyggande. Eftersom kommunen inte själv bygger några bostäder är god samverkan med byggmarknadens aktörer en viktig del för Samhällsbyggnadsnämnden för att bland
annat nå ett mer varierat utbud av bostäder.
FRIBO
I vår vision för FRIBO 2025 står: ”Vi tillhandahåller bostäder för alla, för alla åldersgrupper och
alla behov, alltifrån det enkla till det extravaganta.”
Vi har både byggt och köpt bostäder de senaste åren för att just bredda vårt utbud.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat för eller har för avsikt att arbeta med planer för

bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
Viskaforshem AB
Nybyggnationsplaner har vi jobbat med sedan 2011, planer och ekonomi gör att processen är mkt
lång. Ev. kommer vi att starta nybyggnation under 2017. Vi kommer att bjuda in Arbetslivsnämndens presidie till en information om vår verksamhet
AB Bostäder Borås
När vi bygger nya bostäder mixar vi olika lägenhetstyper 1-5 RK (merparten 2-3 RK). Senaste
produktionen på 68 lägenheter innefattades av 11 radhuslägenheter på 5 RK. Inom ramen för
hyresrätt är det dessvärre svårt att ekonomiskt få ihop en kalkyl för ännu större lägenheter (6
RK>9. Vår erfarenhet är att större lägenheter får en låg efterfrågan på grund av att dessa får höga
hyror. Det blir också komplext med extra stora familjer i våra traditionella bostadsområden. För
denna målgrupp är stora villor en bättre lösning.
Kommunstyrelsen
Tillgången och närheten till ex förskolor, skolor i ett område kan påverka marknadens och byggherrars intresse av att bygga bostäder för familjer. I dialog med verksamhetsutövaren, berörda
förvaltningar (t ex Lokalförsörjningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen) så har vi därför
kontinuerliga träffar för att stämma av behov, söka lämpliga lokaliseringar av dessa kommunala
verksamheter. Kommunens markägande är en viktig parameter för att möjliggöra för s.k. skoltomter bl.a. Aktivt markägande (köpa, sälja, utveckla) kan på så sätt möjliggöra för såväl minskad
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segregation, ökat bostadsbyggande varierat, utbud, riktat innehåll. Utöver detta kan särskilda
uppdrag ges till bostadsbolagen.
Samhällsbyggnadsnämnden
I Samhällsbyggnadsnämndens detaljplanearbete finns inget som reglerar att det ska produceras
bostäder riktade till större familjer ur målgruppen.
FRIBO
Konkret har vi inte haft den efterfrågan i vår bostadskö och har därför inte heller arbetat med
frågan.

Sammanfattning målområde boende
Frågorna riktar sig till de kommunala bostadsbolagen, samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Svar har inte inkommit från Sandhultbostäder AB och Toarpshus AB. Svaren redogör
för insatser som markanvisningar, detaljplanearbete, ett aktivt arbete för att möjliggöra byggnation av nya bostäder och en utveckling i olika områden för att på så sätt motverka segregation på
bostadmarknaden. Något svar redogör för förtätning av äldre områden för att på det viset få variation på utbudet. När det gäller frågan om större bostäder säger man sig inte ha efterfrågan, att
kalkylen blir för hög och att detaljplanen inte reglerar byggande av större lägenheter.
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Målområde Utbildning
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare (SFI). SFI ska erbjudas i
kombination med yrkesutbildning eller praktik för att stödja inträdet på arbetsmarknaden. För att säkerställa
utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås samverka inom Sjuhärad. SFI ska även ges tillsammans
med teoretisk utbildning

Gäller Utbildningsnämnden
Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att korta kötiderna till SFI?
Svar: Vi har under 2016 särskilt arbetat för att den externa leverantören av SFI-utbildning (upphandlad utbildning på entreprenad) ska kunna ta emot fler elever. Arbetet har lett till att man
utökar med flera nya grupper under slutet av 2016 och början av 2017. Vi har också tagit in extra
personal inom studie- och yrkesvägledningen för att skynda på kartläggningarna av eleverna som
ligger till grund för det individuella upplägget av utbildningen. Vi har också utökat med fler SFIlärare och fler tillfälliga lokaler för att kunna klara ökningen av elever. Vi ser att vi börjar komma
ikapp och kommer med hjälp av dessa satsningar kunna hamna i normalläge igen med väntetiden
till SFI, under 2017.
Fråga 2 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att erbjuda SFI i kombinat-

ion med yrkesutbildning, praktik eller tillsammans med teoretisk utbildning?
Svar: Vi erbjuder flera olika yrkesutbildningar i kombination med sfi. Vi har just nu vård, bygg,
måltid och service i kombination. Vi planerar för fler under våren t ex. barnskötare, handel och
fordon.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att säkerställa utbudet av
yrkes- och lärlingsutbildningar?
Svar: Vi säkerställer utbudet genom diskussioner med Arbetsförmedlingen (AF) och utgår från
de bristyrken som råder för tillfället, både inom den privata och kommunala sektorn. Vi samarbetar även med arbetslivsförvaltningen och AF för att nå de personer som är långt från arbetsmarknaden.
Lärlingsutbildningen är en pågående utbildningsform där vi informerar och samarbetar med näringslivet och branschorganisationerna.
Vi deltar också i ett Interregprojekt, KOBRA, som syftar till bättre matchning bl.a. genom utbildningar som leder till arbete. I detta projekt har vi anställda kompetensmäklare som särskilt
jobbar med att möta näringslivets behov och dessutom får vi i projektet del av flera typer av aktuella regionala analyser och verktyg för att kunna säkerställa att vi har rätt utbildningar med rätt
innehåll.

Sammanfattning målområde utbildning
Målområde utbildning berör Utbildningsnämnden med inriktning på vuxenutbildningen. Deras
redovisningar visar på omfattande insatser inom vuxenutbildningsområdet. Utbildningsförvaltningen visar att man arbetar med flexibilitet och anpassning utifrån de behov som finns i samarbete med Arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
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Målområde Kultur
I programmet för ett integrerat samhälle står det att ”Kultur är en väsentlig faktor i att forma ett integrerat samhälle. Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter”
Gäller Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Kommunstyrelsen samt
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster

Fråga 1 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att få in det kulturella per-

spektivet i era verksamheter?
Svar:
Kulturnämnden
Kulturförvaltningens hela arbete syftar till att Borås ska vara en bra stad att leva i och där alla
invånare ges möjligheter till kunskap och upplevelser. De övergripande målen finns formulerade i
kultur och biblioteksprogram för 2017 – 2018. I handlingsplaner för kultur och bibliotek är det
kulturella perspektivet väl integrerat.
Fritids och Folkhälsonämnden
Inom våra verksamhetsområden arbetar vi ständigt med att möta de behov som finns avseende
olika kulturella perspektiv.
Kommunstyrelsen
Genom att upplåta (arrendera ut eller tillfälligt upplåta) kommunal mark för olika kulturella evenemang, festivaler, musik, utställningar, barnevent etc. Detta görs många gånger per år och skapar
möten mellan människor. Bidrar också till utveckling av stadskärnan och tätorts-, och stadsdelscentrum. I dessa ”vardagsrum” ges nya förutsättningar för stadskulturen.
Flera av avdelningarna på Stadskansliet har tagit del av utställningen ”Vi är romer” och haft dialog kring denna.
SDN Öster
Det kulturella perspektivet ingår i vardagsarbetet i Stadsdelsförvaltningen Östers alla verksamheter, då stadsdelarna ansvarar för förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg (barn
och familj), fritid och kultur. Genom aktiviteter och de olika uppdrag som förvaltningen har,
kommer det kulturella in per automatik. Som exempel arbetar verksamheterna inom förskolan/skolan med frågan, genom att följa läroplanen samt Borås Stads kulturplan för grundskolan.
SDN Väster.
Mötesplats Norrby och Mötesplats Kristineberg är en form av aktivitetshus med syfte att öka
kvalitén för de boende på Norrby och Kristineberg som tillhandahåller en lättillgänglig
medborgarservice. Mötesplats Norrby består av en biblioteksdel och ett café varifrån en mängd
olika aktiviteter anordnas både på och med utgångspunkt från mötesplatsen. Mötesplats
Kristineberg riktar sig också till alla åldrar. I ett och samma hus finns folkbibliotek, öppen
förskola och fritidsverksamhet som anordnar olika typer av kostandsfria aktiviteter.
Stadsdelens sex bibliotek, inklusive mötesplats Norrby och mötesplats Kristineberg, erbjuder
litteratur, tidsskrifter och annan media på en mängd olika språk samt lättläst svenska. Besökarna
ska ha möjlighet att påverka utbudet och det ska finnas möjlighet att beställa in det som besökare
upplever saknas. På samtliga bibliotek finns lånedatorer där det också finns en databas tillgänglig
Arbetslivsnämnden, Uppföljning av Program för ett integrerat samhälle 2016

22(28)

som ger behörighet till digitala tidningar från hela världen. Ett arbete har även påbörjats för att de
broschyrer som är relaterade till biblioteksområdet ska finnas på fler språk än svenska och
engelska. Biblioteken söker kontakt med hemspråkslärarna för att stötta dem när det gäller
litteraturanskaffningar. Mötesplats Norrbys bibliotekarie har arrangerat Kulturutflykter till
Stadsbiblioteket, en med särskild inriktning till barn.
För att främja kulturell, social delaktighet och integration har stadsdel Väster sedan 2013
arrangerat 2 till 3, så kallade temaresor per år. Under de senaste åren har resor gjorts till bland
annat Skara sommarland, Gekås Ullared, Nordens Ark och Lisebergs julmarknad. Resorna är
öppna för alla och deltagare hämtas upp på flera platser i stadsdelen. Barn reser med
kostnadsfritt.
Utgångspunkten för den öppna ungdomsverksamheten i stadsdel Väster är att nå en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Förhållningsättet är främjande och normkritiskt och bygger på en positiv människosyn, ett salutogent
synsätt som ska genomsyra allt från normkritisk personalrekrytering till vilka bilder verksamheten
väljer i kommunikation med besökare/deltagare. Fritid Väster är övertygad om den öppna ungdomsverksamhetens viktiga funktion, både som arena och som mötesplats, för unga och tar sin
utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter, som barnets rätt: att inte bli diskriminerad, att bli lyssnad på, till fritid och att utöva kultur.
Arbetslivsnämnden
- I alla sammanhang där fadderverksamheten finns är också det kulturella perspektivet närvarande
genom det ömsesidiga utbytet.
- Den årliga integrationsdagen är en aktivitet som lyfter in kultur och värdegrundsfrågor i våra
verksamheter såväl som övriga förvaltningars verksamheter
- Samtidigt med Pridefestivalen genomfördes, i samverkan med RFSL och Brec, 15 informationsträffar kring HBTQ-frågor i samband med samhällsorienteringen. Informationen ledde till diskussioner kring mänskliga rättigheter, normer och värderingar.
- All personal erbjöds att på arbetstid besöka utställningen ”Vi är romer” som hölls på kulturhuset under våren 2016
SDN Norr
Kost- och lokalvårdens intresse av praktikanter bygger på behovet av personal som är
intresserade och vill arbeta i första hand med lokalvård men också av kombinationstjänster
lokalvård/måltidspersonal. Dessa grupper har tidvis varit svårrekryterade. Inom övriga
verksamheter har rekrytering av personal där det kulturella perspektivet är av vikt omhändertagits
t.ex. när det gäller rekrytering av CFL:s personal samt personal inom vissa verksamheter som rör
IFO asyl.
Fråga 2 - På vilket sätt har ni arbetat eller avser att arbeta för att barnen tillförsäkras lika

möjligheter för kultur och fritidsverksamheter?
Svar:
Kulturnämnden
Kulturplan 2015 – 2017 för grundskolan och grundsärskolan medför ökad jämlikhet i tillgång till
kultur då alla skolor ska genomföra uppsatta aktiviteter. Planen ska revideras inför den nya planperioden 2018 – 2020.
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Kulturförvaltningen ger varje år ut två kulturkataloger. Dessa innehåller allt samlat Kulturutbud
till förskolor och skolor (förskoleklass-gymnasiet) i Borås Stad. Förutom skolbio på Röda Kvarn
är alla kultturaktiviteter kostnadsfria.
I det offentliga kulturutbudet för barn och familj: Lördagsbarn, erbjuds många kulturaktiviteter
på kulturhuset och Kulturförvaltningens övriga institutioner. I utbudet finns bland annat konstworkshops, familjeguidningar, sagostunder, festivaler, teater och dansföreställningar. Dessa aktiviteter är kostnadsfria.
Kulturskolan:
Genom kulturskolefilialerna och genom integration med andra elever.
Stadsteatern:
Genom samarbete med barn och ungdomsgruppen på Kulturförvaltningen, genom samarbetet
med Regionteater Väst, genom att producera egna barnproduktioner samt ta in gästspel som är
avsedda för den målgruppen.
Textilmuseet:
På Textilmuseet engageras barn som aktiva deltagare bland annat i fri skapandeverksamhet i den
öppna DIY-ytan, workshops på olika teman under lov och helger eller vid de många skolbesök
som genomförs. Museet är också gratis för barn och unga. Grupper och enskilda barn och unga
kan ta kontakt och få stöd och hjälp med att genomföra egna idéer på textila teman, själva eller
ihop med vuxna, via skola eller på sin fritid. Museet har en internationell prägel på många utställningar vilket skapar en pedagogik som uppmuntrar till interkulturella perspektivvoch gränsöverskridande tankesätt.
Borås Museum:
På Borås museum anordnas sommartid ofta öppna verkstäder med speciellt fokus på barns och
ungas kreativitet inom slöjd och hantverk samt ibland även drama och historiberättande.
Kulturkontoret:
Kulturkontoret arrangerar ett offentligt kulturutbud som vänder sig till barn och unga och deras
föräldrar. Exempel är Lördagsbarn, tvåspråkig barnkulturfestival, barnfilmvisning på Röda Kvarn.
Stadsbiblioteket:
Stadsbiblioteket har särskilt anpassade avdelningar för de mindre barnen, till exempel, Knacka på!
Och erbjuder läsfrämjande verksamhet och programverksamhet öppen för alla.
SDN Norr
Kultur- och fritidsverksamheten i Stadsdelsnämnden Norr vänder sig till alla barn och ungdomar.
Det innebär att ett av verksamhetens uppdrag är att minska de eventuella hinder som finns när
det gäller allas möjlighet att delta.
Folkbiblioteken är en arena som når de flesta olika grupper i samhället och mediautbudet
anpassas beroende på vilka som bor i bibliotekets närområde. Under 2016 tilldelades
skolbiblioteken extra medel avsedda för mediainköp till nyanlända.
På fritidsgårdarna är många etniska grupper representerade och man försöker anpassa
verksamhet och cafésortiment så att ingen ungdom känner sig exkluderad. Via medel från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har en utökad sommarverksamhet
genomförts 2016. Verksamheten har varit kostnadsfri för deltagarna och vänt sig till alla
ungdomar i stadsdelen vilket inneburit en naturlig integration.
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Dagkolonin Badresor i Sjömarken har deltagare från alla delar av Borås Stad vilket också borgar
för att barn integreras på ett naturligt sätt.
Fritids och Folkhälsonämnden
Ett ständigt arbete pågår med att förbättra bidragsbestämmelserna så att de passar med föreningarnas verksamhet och i förlängningen de barn och ungdomar som är i behov av det
Kommunstyrelsen
Aktivt markägande (köpa, sälja och utveckla) kan på så sätt möjliggöra utveckling av områden för
kultur och fritidsverksamhet.
I barn- och ungdomspolitiska programmet framgår att genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektivet gäller allt ungdomspolitiskt arbete. Alla beslut och allt arbete i Borås Stads som rär barn
och ungdomar ska följa FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Kommunstyrelsen utbildar och stödjer övriga nämnder i dessa frågor.
SDN Väster
Förskolan i stadsdel Väster har ett språkotek med språkstödjande material till förskolorna. Det
handlar bland annat om att stödja flerspråkigt lärande.
I Borås Stad finns en mångfaldspedagog som stödjer arbete och tjänsten är placerad Centrum för
flerspråkigt lärande och har uppdrag att arbeta över hela Borås Stad.
Förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt där man har en öppenhet mot den mångfald av
språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en
kompetens, en rikedom.
Skolan och förskolans klimatenkät till föräldrar är från 2015 översatt till engelska, finska, arabiska,
somaliska och farsi/dari. CFL har bedömt att det är de största invandrarspråken i Borås Stad.
Stadsbiblioteket i Borås har beviljats medel från Kulturrådet för att driva projektet Gränsös
läsning vars syfte är att främja barns mångspråkighet. Biblioteken i Väster planerar att vara en
samarbetspartner i projektet som kommer pågå under de två närmsta åren.
På öppna förskolan Norrby och Öppna förskolan Kristineberg finns småbarnsbibliotek med
böcker på flera olika språk. Öppna förskolan erbjuder även sångsamlingar och sagostunder för
barn tillsammans med vuxna.
Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i samverkan med Studiefrämjandet under 2016 bedrivit studiecirklar
”Älskade barn”. Föräldrar i ett nytt land står inför en massa utmaningar. En del i den nya kulturen kan vara okänt och det kan saknas trygghet i vardagen. Det kan gälla barnomsorg, skola,
sjukvård och andra saker som är självklara för den som bott här hela livet.
Barnen växer upp och börjar leva sitt eget liv, och influeras av normer och värderingar som kan
gå på tvärs med föräldrarnas. I dessa familjer kan kulturkrockarna bli tydliga. Att träffa andra
föräldrar i samma situation kan vara första steget att hitta fram till lösningar.
I samverkan med SISU bedriva en verksamhet ”Sports for you” som är en form av sluss eller
prova-på verksamhet och går ut på att lokala idrottsföreningar, eller andra intressenter, hjälper till
i utförandet av idrottsaktiviteter för nyanlända i närområdet.
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SDN Öster
Kultur- och fritidsverksamheten i stadsdel Öster vänder sig till alla barn och ungdomar. Det
innebär att verksamheten alltid försöker förebygga de hinder som eventuellt kan uppstå. Folkbiblioteken är en mötesplats som når många grupper i samhället och verksamhetens utbud av
media och aktiviteter anpassas efter närområdets befolkning. Under 2016 har skolbiblioteken i
grundskolan tilldelats extra medel avsett för inköp av litteratur på andra språk för nyanlända. På
fritidsgårdarna är många etniska grupper representerade och verksamheterna försöker anpassa
aktiviteterna för att ingen ungdom ska känna sig exkluderad. Ungdomarna uppmannas att komma
med förslag och idéer och vara delaktiga i arbetet kring vilka aktiviteter och utflykter som arrangeras.
Under sommaren fick Stadsdelsförvaltningen Öster extra medel från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) för en utökad sommarverksamhet där alla aktiviter var kostnadsfria. Genom att sprida programmet för sommarverksamheten via så många olika kanaler som
möjligt, hoppades Stadsdelsförvaltningen Öster att nå de allra flesta barn och unga.
I stadsdelen finns kulturskolefilialer på Boda-, Fjärding- och Ekarängskolan. I dessa skolor har
Kulturskolan aktiviter på fritiden för alla i År 2-9 som vill delta. All verksamhet är kostnadsfri.
Fråga 3 - På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt arbeta för att ta tillvara på den

kultur de nyanlända har med sig?
Kulturnämnden
Kulturskolan ska bli bättre på att tillvarata elevernas kulturella bakgrund. På kulturskolan finns en
språkkör med ett tiotal kvinnor, i huvudsak kvinnor från Syrien. De sjunger även sånger från Syrien. Kulturskolan har ett samarbete med en barnkör med barn från Syrien och Rami Yaassoub,
samt en kör på Vuxenutbildningen för de nyanlända som går där.
Stadsbiblioteket och Kulturskolan arbetar med uppsökande verksamhet för nyanlända med hjälp
av bokbussen.
Textilmuseet har samverkan med flera föreningar och anordnade hösten 2016 till exempel Fabulous Folklore ihop med dessa där flera kulturer mixades och museets catwalk fylldes av folklore i
levande tradition från olika kulturer, både originaldräkter och nytillverkade som anpassats för
användning idag. I museets Öppna Garderob är ambitionen att samla in kläder från olika kulturer
vilka besökare sedan kan prova. Museet har många enskilda besökare och grupper med olika bakgrund och det pedagogiska arbetet uppmuntrar till ett utbyte mellan synsätt, kulturer och kreativa
förmågor.
Biblioteket har i samarbete med olika kulturföreningar, modersmålslärare med mera genomfört
kulturdagar och internationella författardagar med till exempel workshops i skrivande på olika
språk, besök av barnboksförfattare från andra länder. Framförallt arbetar biblioteket med ett interkulturellt förhållningssätt så att de nyanlända och de som redan bor i Borås kan mötas i olika
kulturaktiviteter.
Inför evenemang är ambitionen att samarbeta med CFL, centrum för flerspråkigt lärande, och
olika föreningar. Nyanlända samt människor med andra erfarenheter bjuds in till olika kulturarrangemang. På barnens Kulturlördag i April 2016 fanns sagostunder på 12 olika språk samt en
syrisk barnkör och albansk dans. Under 2017 och våren 2018 arbetar Kulturförvaltningen med
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projektet ”Vägen hit” med målet att uppmärksamma boråsarnas olika erfarenheter och berättelser. Våren inleds med workshops som främst vänder sig till förberedelseklasserna.
SDN Norr
Stadsdelsnämnden Norr har inte aktivt arbetat för att ta till vara på den kultur de nyanlända har
med sig utan i första hand givit praktikanter en möjlighet att pröva på svensk arbetsmarknad och
dess krav. I många verksamheter förekommer dock ett arbete där nyanländas kultur tas till vara
exempelvis inom förskolan och skolan, men det är inte något som har skett utifrån ett
övergripande perspektiv för stadsdelen. För de nya facknämnderna som skapas under 2017
kommer frågan kring integration att tas med och hur den skall hanteras för respektive nämnd.
Fritids och Folkhälsonämnden
Borås Stad har ett rikt föreningsliv och Fritids och Folkhälsoförvaltningen stöttar föreningar på
många sätt, med exempelvis gratiskurser i föreningskunskap.
Kommunstyrelsen
T ex vid medborgardialoger särskilt via invandrarföreningarna bjuda in målgrupper med annan
etnisk bakgrund.
SDN Väster
I skolornas arbete ingår som en självklar del att på olika sätt ta tillvara den kultur de nyanlända
har med sig. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat
modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna kommer att sammanställas
till en kommungemensam rapport. Den kommer att analyseras och eventuella behov av åtgärder
tas fram
Arbetslivsnämnden
Genom fadderverksamheten ges en möjlighet för både svenskar och nyanlända att dela med sig
av varandras kultur.
SDN Öster
När människor från andra kulturer tas emot i verksamheterna, bejakas deras kulturella bakgrund
och mångfalden i vardagsarbetet lyfts fram genom olika aktiviter och genom att lyssna och vara
intresserad. Stadsdelsförvaltningen Öster kan bli bättre på att ta tillvara den kultur nyanlända har
med sig genom att uppmärksamma olika kulturer vid olika sammanhang och aktivitetsdagar i
större utsträckning än i dag.

Sammanfattning målområde Kultur
Frågorna riktar sig till Fritid och Folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kommunstyrelsen samt Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.. Svaren redogör för en
omfattande verksamhet inom kulturområdet i form av olika insatser, aktiviteter och verksamheter. Bland aktiviteterna kan nämnas den utökade sommarverksamheten som har kunnat erbjudas
kostnadsfritt genom bidrag från MUCF, språkotek på förskolan med språkstödjande material till
förskolorna, mångfaldspedagog på CFL. Grundskolorna har i november färdigställt kvalitetsrapport om elever med annat modersmål på skolnivå. Kvalitetsrapporterna från de tre stadsdelarna
kommer att sammanställas och analyseras för kommande utvecklingsarbete. Värt att nämnas är
också kulturskolefilialerna på Boda, Fjärding och Ekarängskolorna. Kulturnämnden arbetar med
kulturaktiviterna på ett sätt som gör att de blir en naturlig del i integrationsarbetet. En hög andel
av verksamheterna har fokus på barn och ungdom. Det är en bred och varierande verksamhet
som presenteras i svaren från nämnderna där kulturnämnden utmärker sig särskilt i sitt arbete
mot barn och ungdom.
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Dzenan Ganic
Enhetschef.
Integration och Nationella minoriteter.

Hans Johansson
Verksamhetschef
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KU 6

BESLUTSFÖRSLAG

Skrivelse till Kommunstyrelsen angående alkolås i
Borås Stads fordon
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättat svar översänds till Servicenämnden.

20170531
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-06-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0335 761
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2017-04-10/Ingegerd Eriksson

Programområde: 2

Sida
1(1)

PM
2017-06-12

Dnr 2017/KS0335 761

Stadsledningskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

Skrivelse till Kommunstyrelsen angående alkolås i Borås Stads fordon
Servicenämnden har i en skrivelse till Kommunstyrelsen ställt en fråga om alkolås i
kommunens fordon och hänvisar till ett beslut i samband att det drogpolitiska handlingsprogrammet antogs 19 april 2007. Man hänvisar också till de följande revideringar som gjorts och att frågan om alkolås inte funnits med.
Kommunfullmäktige beslutade 2007 ”att det under planperioden skall införas alkolås i
kommunens fordon och att alkolås skall skrivas in som krav vid Borås Stads förvaltningars och bolags upphandlingar”. Detta beslutades i samband med att handlingsprogrammet antogs och har aldrig funnits med som en skrivning i själva styrdokumentet.
Det drogpolitiska programmet1 har som syfte att ”skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar i Borås ska växa upp till trygga individer
med en positiv livsstil, vilket innebär att välja bort alkohol, tobak, narkotika och dopning. Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade
av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.” Frågan om alkolås i kommunens bilar har mer fokus på trafiksäkerhet och arbetsmiljö och finns också reglerat i Riktlinjer för resor2 där det fastslås
att ”alkolås ska finnas i alla fordon”.
Kommunstyrelsen anser att det inte råder några tvivel om att alkolås även i framtiden
ska vara ett krav i upphandlingarna och att detta tydligt framkommer i Riktlinjer för
resor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Upprättat svar översänds till Servicenämnden
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Kvalitetschef
1
2

Borås Stads drogpolitiska program
Borås Stads riktlinjer för resor (Finns endast publicerat på Intranätet)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

M1

BESLUTSFÖRSLAG

Demontering och försäljning av processutrustning på
fastigheten Jössagärdet 12, AkzoNobel på Göta
Kommunen förvärvade, genom beslut i Kommunstyrelsen, den 20 juni 2016 AkzoNobels fastighet
Jössagärdet 12 på Göta. Fastigheten kommer efter sommaren att rivas. Kommunen har nu blivit kontaktad av Solenis Sweden AB i Helsingborg, som vill förvärva viss processutrustning såsom lagertankar,
vattentankar, hartstank m.m. För detta betalar Solenis Sweden AB en ersättning om 100 000 kr till
kommunen. Kommunen har också träffat avtal med Reconsil AB om demontering av den processutrustning som ska säljas till Solenis Sweden AB. För detta betalar kommunen 350 000 kr till Reconsil
AB. Samtliga kostnader som åvilar kommunen i förestående avtal om demontering ersätts i alla delar av
Solenis Sweden AB, genom upprättat köpeavtal.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättat avtal med Reconsil AB.
Godkänna upprättat köpeavtal med Solenis Sweden AB.

2017-05-31
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-06-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0407 252
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 357294
Datum/avdelningschef: 2017-05-17 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2

Mellan Borås Stad, 212000-1561. genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
kommunen och Reconsil AB, 556827-5548, Mazurkavägen 20, 663 41 HAMMARÖ, nedan
kallad utföraren,

AVTAL – Demontering av försäljningsobjektet
1. Uppdrag
Genom detta avtal kommer utföraren att för kommunens räkning ansvara för demontering av de
försäljningsobjekten (”försäljningsobjekten”) som anges i Bilaga 1, vilka kommunen säljer till en
köpare enligt ett köpavtal mellan kommunen och köparen.
2. Pris
Priset är trehundrafemtiotusen (350 000) kronor exklusive moms.
3. Betalning
Utföraren har rätt att fakturera kommunen då försäljningsobjekten finns tillgängliga för lastning
och hämtning. Betalningsvillkor 30 dagar.
4. Omfattning
 Utföraren ska demontera anslutningar till samtliga försäljningsobjekten och tillse att de
lyfts ut från lokalerna för placering på fastigheten.


Utföraren ansvarar för all personal och maskiner som behövs för uppdraget.



Utföraren ansvarar för att fastigheten återställs efter demontering av försäljningsobjekten
med avseende på risker för vistande i lokalerna. Detta gäller direkta skaderisker såsom
fallrisker vilka åtgärdas genom uppsättande av räcken runt öppna golvytor. Övriga
åtgärder som krävs för att ta ut försäljningsobjekten ur lokaler, såsom borttagande av
fasad och taksektioner kommer ej att återställas om de inte utgör en skaderisk.

5. Övriga villkor:
 Utföraren ska meddela kommunen när vart och ett av försäljningsobjekten kommer att
finnas tillgängliga för lastning och hämtning. Lastning och hämtning av
försäljningsobjekten ingår ej i uppdraget.
 Försäljningsobjekten är i vissa fall isolerade. Demonteringsarbetet avgör om isolering och
täckplåt behöver kläs av från dessa tankar. Om inte avisolering krävs så åtgärdas inte
tankarna.
6. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta
villkor inte uppfylls, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd ersättning
återbetalas då till kommunen utan ränta.

7. Kontaktpersoner
För kommunikation och meddelande enligt ovan gäller att kommunen och utföraren kontaktas
via följande personer:
Kommunen: Peter Zettergren, Markstrateg, Borås Stad, 033-35 72 94, peter.zettergren@boras.se
Utföraren:

Marcus Gustafsson, VD, Reconsil AB, 070-393 11 93,
marcus.gustafsson@reconsil.se
Anders Ljungberg, Styrelseordförande, Reconsil AB, 070-257 53 22,
anders.ljungberg@reconsil.se

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och utföraren tagit var sitt.
Borås 2017-

Hammarö 2017-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Reconsil AB

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Marcus Gustafsson

__________________________
Elisabeth Eickhoff

__________________________
Anders Ljungberg

Kommunstyrelsens ordförande

VD

Markchef

Styrelseordförande

Kommunens namnteckning bevittnas:

Utförarens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Bilaga 1
Utrustning Mårtensgatan Borås
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5027

Hartstank 5027 (volym 49 m3)
Vattenfastank 5102 (volume ca. 12 m3)
Vattenfastank 5104 (volym ca. 20 m3)
2st Lagertankar (volym 70 m3), 5117 och 5119
Biobox lutscrubber 7001
Ugn på lab

Bilaga 1

Labugn

7001

Lagertank 5117

5119 Lagertank

Bilaga 1

5102

5104

Mellan Borås Stad, 212000-1561. genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad
kommunen och Solenis Sweden AB, 556071-7877, Box 622, 251 06 HELSINBORG, nedan
kallad köparen,

KÖPEAVTAL - Processutrustning
1. Försäljningsobjekt
Genom detta avtal köper köparen försäljningsobjekten (”försäljningsobjekten”) listade i Bilaga 1
från kommunen.
2. Skick
Försäljningsobjekten säljes i befintligt skick utan garantier.
3. Köpeskilling
Köpeskillingen är fyrahundrafemtiotusen (450 0000) kronor exklusive moms.
4. Betalning
Kommunen fakturerar köparen hela köpeskillingen då försäljningsobjekten finns tillgängliga för
lastning och hämtning. Kommunen översänder faktura på beloppet till köparen. Betalningsvillkor
30 dagar.
5. Övriga villkor


Köparen ansvarar för de dokument och certifieringar som eventuellt krävs för att bruka
utrustningen.



Kommunen ansvarar för att försäljningsobjekten demonteras. Köparen informeras om
när detta arbete kommer att utföras och när det startar. Kommunen meddelar köparen
när försäljningsobjekten finns tillgängliga för lastning och hämtning.



I de fall försäljningsobjekten är isolerade kan de komma att avisoleras under demontering
och säljs då i avisolerat skick. Om avisolering inte behövs kan försäljningsobjekten
komma att säljas med isolering och täckplåt.



Köparen ansvarar för lastning och transport av försäljningsobjekten från fastigheten
Jössagärdet 12, Borås. Borttransport av försäljningsobjekten måste ske senast fyra (4)
veckor efter att kommunen meddelat köparen om att försäljningsobjekten är tillgängliga
för lastning.



Äganderätten till försäljningsobjekten övergår till köparen då köparen erlagt full
köpeskilling.



Kommunen äger rätt att fakturera köparen för hela köpeskillingen då försäljningsobjekten
finns tillgängliga för lastning och hämtning.

6. Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta
villkor inte uppfylls, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. Erlagd köpeskilling
återbetalas då till kommunen utan ränta.
7. Kontaktpersoner
För kommunikation och meddelande enligt ovan gäller att kommunen och köparen kontaktas via
följande personer:
Kommunen: Peter Zettergren, Markstrateg, Borås Stad, 033-35 72 94, peter.zettergren@boras.se
Köparen:

Henrik Viklund, Sales Manager Pulp & Paper Scandinavia, Solenis Sweden AB,
072-553 71 91, hviklund@solenis.com

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och köparen tagit var sitt.
Borås 2017-

Helsingborg 2017-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Solenis Sweden AB

__________________________
Ulf Olsson

__________________________
Jonas Nyberg

Kommunstyrelsens ordförande

__________________________
Elisabeth Eickhoff
Markchef

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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Hartstank 5027 (volym 49 m3)
Vattenfastank 5102 (volume ca. 12 m3)
Vattenfastank 5104 (volym ca. 20 m3)
2st Lagertankar (volym 70 m3), 5117 och 5119
Biobox lutscrubber 7001
Ugn på lab
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Begäran om detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl.
På fastigheten Triangeln 8 står Tullastugan, en kulturhistoriskt värdefull byggnad med tillhörande ekonomibyggnader uppförda i slutet av 1700-talet och som troligen givit stadsdelen Tullen sitt namn.
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10, efter beslut i Kommunstyrelsen den 2008-06-16,
med avsikten att bevara Tullastugan som var i dåligt skick. Tullastugan är i behov av upprustning om
byggnaden ska kunna bevaras och ges en användning.
Det är därför angeläget att upprätta en detaljplan som inkluderar skyddsbestämmelser för Tullastugan
och med eventuell byggrätt för bakomliggande fastigheter. Planprocessen får utvisa användningsområdet för Tullastugan och byggrätten för bakomliggande område. Det finns möjlighet att sälja Tullastugan, Triangeln 8, med skyddsbestämmelser efter att ny detaljplan upprättats. Detaljplanearbetet bör
prioriteras med avseende på Tullastugans behov av upprustning och bevarandeintresse.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheterna Triangeln
8, 9 och 10.
2017-05-31
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2017-06-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0329 269
Handläggare: Maria Carlund, tfn 358669
Datum/avdelningschef: 2017-05-10 / Elisabeth Eickhoff

Programområde: 2
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Dnr 2017/KS0329 269

Avd: Mark och exploatering
Handläggare: Maria Carlund
Samhällsbyggnadsnämnden

Begäran om detaljplan för Tullen, Triangeln 8
m.fl.
På fastigheten Triangeln 8 står Tullastugan, en kulturhistoriskt värdefull byggnad med
tillhörande ekonomibyggnader uppförda i slutet av 1700-talet och som troligen givit
stadsdelen Tullen sitt namn. Bebyggelsen på fastigheterna utgör ett av stadens bästa
exempel på utkantsbebyggelse som blev vanlig främst från 1800-talets senare del.
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10, efter beslut i Kommunstyrelsen
den 2008-06-16, med avsikten att bevara Tullastugan som var i dåligt skick. Lokalförsörjningsnämnden (LFN) gavs i samband med inköpet i uppdrag att förvalta fastigheterna samt utreda framtida användning av byggnaderna. Tullastugan är i behov av
upprustning om byggnaden ska kunna bevaras och ges en användning.
Det är därför angeläget att upprätta en detaljplan som inkluderar skyddsbestämmelser
för Tullastugan och med eventuell byggrätt för bakomliggande fastigheter. Planprocessen får utvisa användningsområdet för Tullastugan och byggrätten för bakomliggande område. Det finns möjlighet att sälja Tullastugan, Triangeln 8, med skyddsbestämmelser efter att ny detaljplan upprättats. Detaljplanearbetet bör prioriteras med
avseende på Tullastugans behov av upprustning och bevarandeintresse.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan
för fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10.
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Finland 100 år som självständig nation
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Arbetslivsnämnden ska samordna frågorna kring firandet av 100 årsjubileet av Finlands självständighet.

2017-05-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0421 105
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-05-22/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(1)
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Dnr 2017/KS0421
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Arbetslivsnämnden

Finland 100 år som självständig nation
Borås Stad är ansluten till Finskt förvaltningsområde, vilket ger vissa rättigheter till
Borås finskspråkiga invånare. Då Finland den 6 december 2017 firar 100 år som själsständig nation ska Arbetslivsnämnden samordna frågorna för Borås Stads firande av
100 år jubileet.
Kommunstyrelsen beslutar att Arbetslivsnämnden skall samordna frågorna kring
firandet av 100 årsjubileet av Finlands självständighet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i privat regi
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Med hänvisning till bifogade skrivelse att initiativärendet är besvarat.

170523
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja
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Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0164 730
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2017-05-12/Magnus Widén

Programområde: 3

INITIATIVÄRENDE
ALLIANSPARTIERNA

2017-01-XX
Villkor för hemtjänst i privat regi.

Arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna presenterade den 28 december 2016 rapporten
”Hemtjänst med förhinder – villkor i kommuner med valfrihet” där det framgår att sju av tio
kommuner har underskott i sin hemtjänst i egen regi och inte förmår att prissätta hemtjänsten på
ett korrekt och för utförarna likvärdigt sätt.
Vidare framgår i rapporten att kommunerna har stora kunskapsluckor om vad den egna
hemtjänsten faktiskt kostar samt att den egna regins underskott inte påverkar ersättningen till de
externa utförarna vilket innebär att självkostnaden, som är grundläggande för ersättningssystemet,
sätts ur spel.
Allianspartierna, som införde LOV-systemet i Borås 2009, har varit pådrivande för att förbättra
likvärdigheten mellan hemtjänst i egen regi och externa utförare utan att få gehör från det
rödgröna styret i Borås. Det har inneburit stora problem för hemtjänstföretag att verka i Borås,
vilket försämrat förutsättningarna för en sund kvalitetskonkurrens.
Redan i beslutet från 2009 om att införa LOV-system framgick att en uppföljning skulle
genomföras, något som inte har skett.
I Budget 2015 gavs ett uppdrag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom
hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå:
 resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs,
 självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,
 ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,
 valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Arbetet med uppdraget har inte varit prioriterat av de rödgröna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att få en föredragning av uppdragets genomförande i de olika delarna vid nästa möte, dit
också representanter för Vård- och äldrenämnden kallas.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Dnr 2017/KS0164
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunstyrelsen

Svar på initiativärende: Villkor för hemtjänst i
privat regi
Allianspartierna har till Kommunstyrelsen den 30 januari 2017 lämnat in ett initiativärende; Villkor för hemtjänst i privat regi. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.
Allianspartierna anser att följande förbättringar ska göras:
-

Resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs
Självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad
Ersättningsystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet
Valsituation i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga
val.

Resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs
Hemtjänsten är i Vård- och äldreförvaltningen uppdelat i två områden Söder och
Norr. Respektive ansvar inom områdena har i sin budget intäkter för utförda timmar
som motsvaras av en motsvarande kostnad. Detta innebär att enhetscheferna har fullt
ansvar för såväl sina intäkter som kostnader. Det vill säga enhetscheferna är ansvarig
för sitt resultat.
Självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad
Under 2016 uppdaterades, inför 2017, självkostnadsberäkningen för LOVersättningen och anpassades efter nu gällande förutsättningar. Kommunstyrelsen fastställde LOV-ersättningen för 2017 vilket innebar en höjning av ersättningen med
3,3%.
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Ersättningsystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet
Det finns en del förklaringar till vad som menas med konkurrensneutralitet i jämförelse mellan privata utförare och den egna regin när det gäller ersättning för utförande
av tjänster inom hemtjänsten.
I regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihet (sid 62) beskrivs det enligt
följande:
”De grundläggande principerna ska iakttas i alla faser av förfarandet. Detta innebär att
egenregiverksamheten och de externa leverantörerna ska behandlas lika. Detta medför
att den upphandlande myndigheten i största möjliga utsträckning ska ge egenregiverksamheten samma förutsättningar och ställa samma krav som den ställer på de externa
leverantörerna. Total konkurrensneutralitet mellan externa leverantörer och egenregiverksamheten kan dock vara svår att uppnå eftersom den upphandlande myndigheten, genom egenregiverksamheten, måste ta det yttersta ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls medlemmarna i kommunen eller landstinget. Detta kan t.ex. medföra att
egenregiverksamheten måste få extra resurser som innebär att den i realiteten kan
bära det ansvaret. Ett annat exempel som kan medföra problem ur kostnadssynpunkt
är att vissa kommuner har infört en rättighet för all personal, som så önskar, att arbeta
heltid. Vidare kan kollektivavtalens innehåll variera beroende på om arbetsgivaren är
kommunal eller privat och även detta kan få effekt på verksamheten.”
Den prissättning som används i Borås Stad bygger på ovanstående principer och hänsyn har tagits för den egna regin utifrån de synpunkter som framkommer i propositionen. Förutom det yttersta ansvaret så är de övriga punkterna av den art att de regleras i lokala politiska beslut och/eller lokala kollektivavtal.
Valsituation i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga
val.
Grundtanken i LOV:en är att det ska skapa möjligheter för den enskilde att få möjlighet att göra aktiva, medvetna och självständiga val. Detta innebär att biståndshandläggare i sin profession har ansvaret att se till att den enskilde klart och tydligt informerar om samtliga utförare som finns inom hemtjänsten (ex på presentation av utförare bifogas).
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till ovanstående att initiativärendet är
besvarat.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD):
Mer med medmänsklighet i Borås!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad..
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Malin Carlsson
Kommunalråd
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Alternativt förslag
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Annette Carlson
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Dnr 2014/KS0653

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson
(KD): Mer medmänsklighet i Borås!
Sara Degerman (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-12 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera arbetet ett arbete för
att i samverkan med lämpliga myndigheter och ideella krafter upprätta ett råd- och
stödcenter för EU-migranter i enlighet med motionens intentioner. Möjligheten att
söka projektpengar från Europeiska Socialfonden bör även utredas. Borås Stad bör
även utreda hur man ytterligare kan utveckla strukturer för samverkan med ideella
krafter för att förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.
Motionen har varit remitterad till Individ- och familjeomsorgsnämnden som avstår
från att yttra sig.
Inkomna remissvar, se bil.
Borås Stad har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en
överenskommelse med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför
kommande samverkan och överenskommelser.
Ett flertal åtgärder har gjorts som för att stödja EU-migranter. Bl. a. har akutboendets
platser delvis kunnat användas samt att Kastanjens lokaler upplåtits till LP-kontakt
under dagtid. Detta stämmer till visa delar överens med motionärens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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MOTION
Sara Degerman Carlsson (KD)

2014-09-12
Kommunfullmäktige

Mer medmänsklighet i Borås!
Tiggare på Borås stads gator och torg väcker känslor hos oss alla. Känslor av olika slag. Många av oss
känner tacksamhet över tak över huvudet, kläder mot kylan och mat för dagen. Många blir obekväma,
kanske känner skuld och tittar bort medan andra blir arga och vill förbjuda tiggeri. Utsatthet i form av
tiggarens utsträckta hand kräver något av oss alla.
Vi lever i ett rikt land på många sätt. Men medmänsklighet behöver vi mer av. För mig och
Kristdemokraterna håller inte tron på att välfärdsstaten kan lösa allt. Vi ser det i alla goda krafter som
nu hjälpt dessa utsatta rumänska medborgare med mat, kläder, insamlingar och i det visat kärlek och
omsorg. Sedan tidigare finns i Borås flera olika verksamheter som hjälper utsatta människor på olika
sätt, oavsett om de är missbrukare, asylsökande eller tiggare.
Borås stad valde i höstas att betala bussresa tillbaka till den rumänska staden Bazau och riva tiggarnas
lägerplats. Om härbärget sades i debatten i kommunfullmäktige att det inte är till för EU-migranter
som inte är svenska medborgare. Regler om vad man som kommunal förvaltning får göra och inte med
skattepengar ger begränsningar. Men där behöver Borås göra bättre. Buss och härbärge räcker inte.
Istället är Sveriges och Borås roll att sätta press på de länder i EU där människor fortfarande lever i
både fattigdom och utsatta för diskriminering p.g.a. att de tillhör den romska kulturen. Samarbete
med den rumänska staden skulle kunna vara ett sådant sätt att sätta press på myndigheter att skapa
förändring för bättre levnadsvillkor också i Buzau. Detta kan med fördel göras inom ramen för de EUprogram som finns.
Det är en av den europeiska gemenskapens grundtankar, att arbeta med att förbättra levnadsvillkoren
ekonomiskt och socialt för alla i Europa. Att bygga demokratier är att bygga medborgare som får både
mat, kläder, utbildning och tak över huvudet där de bor. Därefter kan samhället utvecklas.
Det andra och kanske viktigaste Borås stad bör göra är att använda och stötta allt det ideella
engagemang och medmänsklighet som finns och som väckts och rikta det mot att hjälpa dessa och
andra utsatta människor att skapa sina egna bättre levnadsvillkor och egen försörjning.
Ett viktigt exempel finns i Stockholm, Crossroads, Nordens första råd– och stödcenter för EUmigranter. Rötter finns i flera ideella krafter av olika slag som sedan förenas med bland annat
Stockholms stad, Arbetsförmedling och Europeiska socialfonden resurser.
Sverige behöver ett samhälle med offentlig välfärd som arbetar målmedvetet att sprida demokrati och
social rättvisa och ger oss trygghet när svårigheter drabbar de som bor och befinner sig i Borås. Men vi
behöver också ett starkt civilsamhälle där människor hjälper varandra för att tillsammans skapa hopp
och en bättre värld. För alla.

Jag yrkar mot bakgrund av ovan att Kommunfullmäktige beslutar;
Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att i samverkan med lämpliga
myndigheter och ideella krafter upprätta ett råd- och stödcenter för EU-migranter i enlighet
med motionens intentioner. Möjligheten att söka projektpengar från Europeiska Socialfonden
bör även utredas. Borås Stad bör även utreda hur man ytterligare kan utveckla strukturer för
samverkan med ideella krafter för att förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.
Sara Degerman Carlsson
Kristdemokraterna
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REMISSVAR
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vanja Myrén

Datum 20170323

Diarienummer
2014/KS0653

Kommunstyrelsen

Motion: Mer medmänsklighet i Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0653

Nämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstår från att yttra sig avseende att uppdra åt
Kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att i samverkan med lämpliga myndigheter
och ideella krafter upprätta ett råd och stödcenter för EU-migranter i enlighet med
motionens intentioner. Nämnden ställer sig positiv till motionärens intention att arbeta vidare med hur man kan utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter
för att förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Staden har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en överenskommelse med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför kommande
samverkan och överenskommelser.
Nämnden har sedan motionen skrevs haft ett samordningsuppdrag för att möta de
ideella krafter som arbetat med stöd till EU-migranter samt dagtid upplåtit akutboendets Kastanjens lokaler till LP-kontakt som har en dagverksamhet med inriktning
personer med missbruksproblematik varav många är socialt utsatta och hemlösa.

Nämndens yttrande i sin helhet
Staden har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en överenskommelse med ett flertal organissationer som en viktig förutsättning inför kommande
samverkan och överenskommelser.
Nämnden har sedan motionen skrevs haft ett samordningsuppdrag för att möta de
ideella krafter som arbetat med stöd till EU-migranter. Inledningsvis innebar det i
praktiken samordning av operativa insatser för gruppen i samband med bussresan till
Bazau, och sedan har uppdraget varit att delta i möten tillsammans med de ideella
krafter som på olika sätt varit engagerade i gruppen. En period användes akutboendet
Kastanjens lokaler till en läkarmottagning och ett klädförråd för EU-migranter. Akutboendets platser har delvis kunnat användas av gruppen ”övriga”, där även Eumigranter kunnat övernatta, men det senaste året har beläggningen varit låg.
Nämnden har sedan september 2016 upplåtit Kastanjens lokaler till LP-kontakt under
dagtid då akutboendet är stängt. LP har en dagverksamhet med inriktning personer
med missbruksproblematik varav många är socialt utsatta och hemlösa.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

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

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

Motionen föreslår aktiviteter för att förbättra situationen för hemlösa i Borås.

Reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Leif Häggblom (SD) yrkar avslag på motionen i form av ändringsyrkande, (se bilaga)
NÄMND/BOLAG
Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-04-18
§ 50

Dnr 2017/IFON0083

Mer medmänsklighet i Borås! - remiss
Staden har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en överenskommelse
med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför kommande samverkan och
överenskommelser.
Nämnden har sedan motionen skrevs haft ett samordningsuppdrag för att möta de ideella krafter
som arbetat med stöd till EU-migranter samt dagtid upplåtit akutboendets Kastanjens lokaler till
LP-kontakt som har en dagverksamhet med inriktning personer med missbruksproblematik varav
många är socialt utsatta och hemlösa. Nämnden ställer sig positivt till motionärens intention att
arbeta vidare med hur man kan utveckla strukturer för samverkan med ideella krafter för att
förbättra situationen för andra hemlösa i Borås.
Förslag och yrkanden
Leif Häggblom (SD) yrkar att avslag på motionen i form av ändringsyrkande, (se bilaga)
Proposition
Ordförande Mats Tolfsson (S) ställer proposition på bifall dels till majoritetens förslag och dels
till Leif Häggblom (SD) yrkande och finner förstnämnd proposition med övervägande ja
besvarad.
Votering
Följande propositionsordning föreslås och godkännes.
Den som bifaller majoritetens förslag röstar ja. Den som bifaller Leif Häggbloms (SD) yrkande
röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla Leif Häggbloms (SD) yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Leif Häggblom (SD)
Lars Lyborg (KD)
Sven-Erik Håkansson (C)
Patrik Cerny (L)
Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Inger Landström (V)
Ninni Dyberg (S)
Muharrem Binaku (S)
Urban Svenkvist (M)
Eva Axell (S)
Mats Tolfsson (S)
Summa

Ja-röst
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Nej-röst Avstår från att rösta
X

1

1 (2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-04-18
Beslut
Nämnden avstår från att yttra sig avseende att uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete
för att i samverkan med lämpliga myndigheter och ideella krafter upprätta ett råd och stödcenter
för EU-migranter i enlighet med motionens intentioner.
Reservaten
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. (Se bilaga i protokollet)

Justeringsdag: fredagen den 21 april under dagen, Ramnåsgatan 1, våning 3.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla måndagen den 24 april 2017.

Evelina Kongbäck
Sekreterare

Mats Tolfsson (S)
Ordförande

Kristina Ramsälv Waldenström (MP)
Justeringsperson
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Internkontrollplan 2017 samt redovisning av intern kontroll 2016 för de kommunala bolagen
Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys
och plan för innevarande år.
Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad.
Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.
Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera systemet för
intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I detta ärende behandlas den interna kontrollen i
bolagen. Nämndernas interna kontroll behandlas i separat ärende.
Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system och syftar bland annat
till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• minimera risker, säkra system och rutiner
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• säkra en rättvisande redovisning
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2016 och plan 2017
I syfte att stödja de kommunala bolagen i deras arbete med att stärka den interna kontrollen genomförde lekmannarevisorerna i bolagen år 2012 en verksamhetsövergripande granskning av hanteringen av
intern kontroll i flertalet av bolagen. Självskattning och uppföljning gjordes enligt den så kallade
COSO-modellen. Under 2013 och 2014 stöttade lekmannarevisorerna därefter bolagen med framtagandet av riskanalyser, riskprioriteringar och framtagande av förslag till internkontrollplaner.
Flertalet bolag har nu planer för intern kontroll, och det åligger bolagsledningarna och styrelserna att
följa upp den interna kontrollen årligen med planerna som utgångpunkt. Lekmannarevisorerna granskar
årligen med utgångspunkt från sin risk- och väsentlighetsanalys om den interna kontrollen i bolagen är
tillräcklig.
Ovanstående initiala arbete har inneburit att bolagen kommit relativt långt i sitt interna kontrollarbete.
93 % av bolagen har upprättat plan för 2017, och 67 % av bolagen har inkommit till Kommunstyrelsen
med uppföljning av planen från 2016. Endast ett av bolagen, BSTF AB, har ännu inte påbörjat det systematiska interna kontrollarbetet. Då bolagets organisation utreds har inte något intern kontrollarbete
påbörjats ännu. Om BSTF exkluderas har 100 % av bolagen upprättat interna kontrollplaner.

Av lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår att bolagen har en tillräcklig intern kontroll.
Dock framgår att det systematiska interna kontrollarbetet kommit olika långt i bolagen. Några bolag har
gjort ett mycket gediget arbete och införlivat intern kontroll som en löpande del i verksamheten. Några
av de mindre bolagen är i ett tidigt skede med klar förbättringspotential.
De externa revisorerna konstaterar i samband med sin granskning av bolagens årsredovisningar att det
generellt finns förbättringspotential kring interna kvalitetssäkringsprocesser såsom processen för godkännande och signering ska hanteras.
Det interna kontrollarbetet sker med olika grad av politisk inblandning. I vissa fall är styrelsen involverad i såväl riskanalysarbete som i beslut. I andra fall tar styrelsen beslut utan att ha varit delaktiga i framtagandet, och i något fall har styrelsen inte ens tagit beslutet.
Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern kontroll varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen den interna kontrollen som god men med förbättringspotential.
För 2017 har samtliga bolag utom ett en intern kontrollplan, och flera av bolagen har under 2016 utvecklat det interna kontrollarbetet. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att bolagen, inklusive styrelserna, arbetar aktivt med de nu upprättade planerna så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir
en naturlig del i bolagens verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen av intern kontroll 2016 och intern kontrollplan 2017 för Borås Stads bolag godkänns.

2017-05-31
Datum
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Kommunalråd
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Annette Carlson
Kommunalråd
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Bolag
Borås Stadshus AB
Borås Lokaltrafik AB
Inkubatorn i Borås AB
AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
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Tillräcklig intern kontroll
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Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll, plan ej
antagen av styrelsen
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Tillräcklig intern kontroll
Ej bedömt

KS bedömning
ok
ok
Uppföljning 2016 är ej inrapporterat till KS.
ok
Uppföljning 2016 är ej inrapporterat till KS.
Uppföljning 2016 är ej inrapporterat till KS.
ok.
ok. Styrelsen ska besluta om intern kontroll framöver.
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Uppföljning 2016 är ej inrapporterat till KS.
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Utredning pågår kring bolagets framtid.
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Desiree Karlsson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Carina Claesson
den 10 februari 2017 10:38
Borås Stad
Bokslut 2016
ÅR elimineringar BPAB.xlsx; BS Rapport 2016 Parkering.xlsx; ÅR underlag Parkering
2016.xlsx; Årsredovisning 2016.doc; Koncerninterna mellanhavanden BKP - Borås
Stad.pdf; Internkontroll 2016.pdf

Hej,
Här kommer Parkeringsbolagets bokslut 2016.
Underlag för internkontrollen finns i pärm hos Parkeringsbolaget.
Med vänlig hälsning
Carina Claesson
Ekonomiansvarig
Borås kommuns Parkerings AB
Tel 033‐353252
E‐post carina.claesson@boras.se
www.parkeringboras.se
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Inkommen e-post

Diarium
Kommunstyrelsen

Inkommen e-post
Från:
Skickat:

2017-03-03 14:15:45

Till:

Diarium Kommunstyrelsen <KS.diarium@boras.se>

Kopia:
Ärende:

VB: Uppdaterad "ÅR Elimineringar o Noter Borås Elnät" m.m.

Martin Jakobsson <martin.jakobsson@boras.se>

ÅR och intern kontroll Borås Elnät AB.

Med vänlig hälsning
Martin Jakobsson
Finanschef
------------------------------Borås Stad - Ekonomistyrning - Stadsledningskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
martin.jakobsson@boras.se
Tfn 033-35 71 12, 0704-55 71 12
Webplats: boras.se

Från: Kenneth Helin [mailto:Kenneth.Helin@boraselnat.se]
Skickat: den 3 mars 2017 12:23
Till: Martin Jakobsson <martin.jakobsson@boras.se>
Kopia: Annette Sjöberg <annette.sjoberg@boraselnat.se>
Ämne: Uppdaterad "ÅR Elimineringar o Noter Borås Elnät" m.m.

Hej Martin!

Jag bifogar här en uppdaterad ”ÅR Elimineringar o Noter Borås Elnät”, en av styrelsen igår
påskriven och av Deloitte färdiggranskad årsredovisning, en ännu osignad revisionsberättelse
(skrivs på av Fredrik nån´ gång efter helgen) och en avrapportering av vår internkontroll
2016.

Ha en bra helg!

Med vänlig hälsning
Kenneth Helin
Ekonomichef
Direkt: 033-357243

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås
Telefon: 033-35 72 00
Telefax: 033-35 73 25
www.boraselnat.se

- Borås Elnät Avrapportering internkontroll 2016.pdf

ÅRSREDOVISNING 2016_UtanRevisorsPåskrift.pdf
2016_UtanRevisorsPåskrift.pdf

- Borås Elnät,

- Revisionsberättelse Borås Elnät

- ÅR Elimineringar o Noter Borås Elnät 2016_170303.xlsx

Uppföljning av internkontrollplan 2016
I de fall kontroll inte genomförts helt i enlighet med bolagets
internkontrollplan finns anmärkning noterad nedan - annars inte.
Huvudämne
1 Delegationsgränser / Attestinstruktion

A
B
C
D
E
F
G
H

Delområde
Vad kontrolleras
Attest leverantörsfakturor
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Adm. Leverantörsfakturor
Rimlighet i liggtider för kontroll och attest
Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Personal- & LöneadministrationEfterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Löneutbetalningar
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Övriga utbetalningar
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Bokföringsorder
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Lämnade offerter
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.

En rutin återstår att kontrollera ordentligt (före mars 2017). Kontroll i november föll bort pga. tidsbrist
-

2 Kreditpolicyn och dess IT-miljö

A
B
C
D

Avskrivning Kundfordran
Kreditprövning
Kreditering fakturor
Anstånd & Amorteringsplaner

-

3 Finanspolicy

A Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy
B Ränteswapskontrakt
Efterlevnad Finanspolicy

Mindre obalans i nov-dec. 170315 tar internbank över räntebindningsansvar. Därför ingen åtgärd.
-

4 Inköps-/Upphandlingspolicy

A Avtalstrohet & LUF

-

5 Kostnad egna mantimmar

A Tidsregistrering på arbetsorder Rimlighet och Tidpunkt för registrering
B Bokföring av timkostnader
Rimlighet och Attester

-

6 Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner

A
B
C
D
E
F
G

Kontrollrutiner för det här behöver utvecklas. Inga misstankar om större fel, men viss otydlighet finns.
Samtliga fullmakter granskade av bolagets revisorer från Deloitte under hösten 2016.
Kontantkassan avvecklades i maj 2015.
Uppgradering av affärsystem har delvis medfört ändrade tidpunkter för kontrollåtgärder.

Representation
Körjournal
Bensinkort
Fullmakter hos Bank
Kontantkassa
Inköp av mobiltelefoner
Tjänsteresor

Uppdaterat: 2017-02-23 (Kenneth Helin)

IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy
IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy
IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy
IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy

Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy

Efterlevnad av bolagets riktlinjer
Efterlevnad av bolagets riktlinjer
Efterlevnad av bolagets riktlinjer
Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr.
Korrekta verifkationsunderlag
Efterlevnad av bolagets riktlinjer
Efterlevnad av bolagets riktlinjer

Notering, Anmärkning & Avvikelserapportering

Inkommen e-post

Diarium
Kommunstyrelsen

Inkommen e-post
Från:
Skickat:

2017-03-03 14:21:47

Till:

Diarium Kommunstyrelsen <KS.diarium@boras.se>

Kopia:
Ärende:

VB: Årsredovisning

Martin Jakobsson <martin.jakobsson@boras.se>

Årsredovisning och intern kontroll från BsBs TME AB.

Med vänlig hälsning
Martin Jakobsson
Finanschef
------------------------------Borås Stad - Ekonomistyrning - Stadsledningskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
martin.jakobsson@boras.se
Tfn 033-35 71 12, 0704-55 71 12
Webplats: boras.se

Från: Gunilla Karlsson
Skickat: den 3 mars 2017 14:21
Till: Martin Jakobsson <martin.jakobsson@boras.se>
Ämne: Årsredovisning

Hej Martin,

Översänder vår årsredovisning samt Internkontrollplan för 2016 och 2017. BS rapporten är
samma som du fick igår.

Med vänlig hälsning
Gunilla Karlsson
Ekonomiansvarig

-----------------------------------
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Borås TME
Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås
033-35 70 84
0768-88 70 84

boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom

Från: Maria Bergholm
Skickat: den 3 mars 2017 14:11
Till: Gunilla Karlsson <Gunilla.Karlsson@boras.com>
Ämne: <inget ämne>

Mvh
Maria Bergholm
Marknadskoordinator

-----------------------------------
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Internkontrollplan 2016
BoråsBorås TME AB

Senast rev. 2016-02-18

Internkontroll
Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs
inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de
rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används
genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och
revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en
framtagen avvikelserapport.
Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid
utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget. Skalan ligger mellan 1-10 där 1
anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet.
Planen är upprättad efter en granskning av följande områden:
Verksamhet
Bokslutsprocessen
Intäktsprocessen
Inköpsprocessen
Anläggningstillgångar
IT
Lagar och riktlinjer
HR-processen
Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska
processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt
styrelsen.

Internkontrollplan
#

Risk-

Riskbeskrivning

Process

definition
2

Nyckelkontroll/

Frekvens

Kontrollägare

Dokumentation

Metod för verifiering

Testperson

aktivitet

Felaktig

Risk att anställda ger kunder

information

felaktig information

Verksamheten

Rutiner finns för vilken

Tidpunkt för

Löpande

information som skall ges

Verksamhets

Boras.com

Ej planerade stickprov, Utomstående

Löpande

chef

Destinationskunskap

”mystery shopper”

minst 4 ggr/år ”anony

”A jour med vad som

mt” vid

mot arrangörens

händer”

6

Brist i

Risk att inte leverera rätt till de

leverans

som arrangerar evenemang eller
andra aktörer som gör att de
kanske inte vill komma tillbaka till

marknadsundersökningar

Borås

av kundnöjdhet på

Verksamheten

Ringt

ut. Dubbelkontroll görs
produktblad.
4

Testad

rapportering

Uppföljning görs av

tillfällen
Löpande

Projektledaren

Marknads

Stickprov görs på

Verksamhets

Löpande,

utfallet på utförda projekt,

Undersökningar på

utfallet av marknads-

chef

testa projekt

T.ex. utförs

utförda projekt.

föringsundersökningar

VD

Löpande

Funkat

VD

November

Upprätt

.

utvalda projekt.
5

Många

Risk för att det blir för många

engagemang

engagemang vid samma tillfälle,

anställa personal till

som organisationen ej klarar av
att hantera.

Verksamheten

Rutin finns för att extra

Löpande

Verksamhets

Projektplan o

Löpande översyn av

chef

projektmall finns

produktionsplan samt

specifika projekt. Beslut

samt övergripande

konstant dialog med

tas i planeringsfasen av

produktionsplan.

medarbetare. Kontroll

Ekonomi

Rutinbeskrivning och

Kontrollera att det

ansvarig

checklista för

finns en aktuell rutin-

ad, y

bokslut.

beskrivning upprättad

person

projektet.
8

Person-

Risk för felaktigheter i bokslutet

beroende

på grund av att ekonomiansvarig

checklista finns upprättat

ej är på plats.

för hur de kritiska

Bokslut

Rutinbeskrivning och

på flextimmar.
Löpande

momenten i bokslutet

al

skall hanteras.
9 Felaktig
kontering

Risk för felaktig kontering/

Bokslut

redovisning

Ekonomiansvarig

Månads-

Ekonomi

kontrollera konteringar

vis

ansvarig

Leverantörsfakturor

gjorda av projektledaren.

Månadsvis analyseras

Verksamhets

BR/RR och

chef

Månadsvis

9/5 ML

leverantörsfakturor
attesteras. Görs
tillsammans med
ekonomiansvarig. mot
budget/prognos.

10 Redovisnings Risk för att man inte fångar upp
regler

nya redovisningsprinciper

Bokslut

Information skickas ut

Ekonomi

Bevis på deltagande,

Kontrollera att

ansvarig

t.ex. erhållet material

ekonomichefen varit

när nya regler kommer.

från externa

på extern utbildning,

Litterat

Ekonomiansvarig får

utbildningar eller

och skattedagarna

ur

även externutbildning vid

kursavgift.

från Skatteverket

inköpt

löpande av koncernen

behov.

Årsvis

VD

Oktober/

Deltagi

november

t i kurs

#

Risk-

Riskbeskrivning

Process

definition
11 Tidsbrist i
bokslutet

Nyckelkontroll/

Frekvens

Kontrollägare

Dokumentation

Metod för verifiering

Testperson

aktivitet
Risk för felaktigheter i bokslutet

Bokslut

pga. av tight tidsschema

Rutinbeskrivning och

Tidpunkt för

Testad

rapportering
Årsvis

checklista finns

Ekonomi

Rutinbeskrivning och

Kontrollera att

ansvarig

checklista finns

rutinbeskrivning finns

upprättade.

på plats.

upprättade för hur de

VD

November

Oktober

kritiska momenten i
bokslutet skall hanteras.
13 Eget kapital

Risk för att det egna kapitalet blir

Bokslut

förbrukat

Bolaget skall identifiera

Förfrågan om

Kontrollera att

Ekonomi

om det finns ett behov för

Årsvis

VD

kapitaltäcknings-

förfrågan om

ansvarig

kapitaltäckningsgaranti

garanti finns

kapitaltäcknings-

och efterfråga

upprättad.

garanti är skickad.

Rutin finns upprättad

Ta stickprov på

Ekonomi

för avstämningar.

utförda avstämningar

ansvarig

Gunilla

kapitaltäckningsgaranti.
17 Ofullständig

Risk för att felaktiga summor

Intäkter

Rutin för hur avstämning

intäkts-

betalas ut till arrangörerna

skall ske finns

redovisning

eller/och att förmedlingsintäkterna

implementerad.

Löpande

Administratör

(provisionen) blir fel.

Månadsvis

4/5
Ann

mot underlag och

9/9

beräkningen,

gunilla

säkerställ
fullständighet.
19 Ofullständig
avstämning

Risk för fel i avstämning mot

Intäkter

Rutin för hur avstämning

ticnet och dess arrangörer,

skall göras finns

beaktat antalet transaktioner och

implementerad.

Löpande

Administratör

Rutin finns upprättad

Ta stickprov på

Ekonomi

för avstämningar.

utförda avstämningar

ansvarig

Månadsvis

4/5
Ann

mot underlag och

9/9

mängden pengar som är i

beräkningen,

Gunilla

omlopp.

säkerställ
fullständighet.

21 Efterlevnad

Risk för att LOU ej följs

Inköp

av avtal

Aktuell attestinstruktion

Löpande

finns upprättad för hur

Ekonomi

Attestrutin

ansvarig

inköp får hanteras.

Kontrollera att

Verksamhets

attestinstruktionen är

chef

Årsvis

uppdaterad och
antagen av styrelsen.

30 IT-system

Risk för driftsäkerhet i IT-

IT

systemen

Rutinbeskrivning finns för

Löpande

IT ansvarig

hur arbetsuppgifter skall

Rutinbeskrivning för

Kontrollera att det

Verksamhets

IT-driftstopp

finns en aktuell rutin-

chef

hanteras vid eventuellt

Årsvis

beskrivning upprättad.

driftstopp.
31 Lagar &
Riktlinjer

Risk för att lagar och riktlinjer

Lagar &

Rutin finns

avseende personal ej följs

Riktlinjer

implementerad avseende

Löpande

Verksamhets

HÖK, AB och svensk

Kontrollera att

chef

lag

verksamhetschef

vart man skall vända sig

genomför erforderliga

när man har

utbildningar och

personalfrågor.

nyhetsdagar.
Arbetsgivarnytt

VD

O.K //
M.L

Årsvis

35 Risk för
ofullständig-

Risk för att anställda utnyttjar flex- HR

Att alla anställda

systemet

tidrapporterar.

Dagligen

Alla anställda

Tidrapporter i Visma

Stickprov görs på

Verksamhets

Löpande -

Jan,-

stämpla

stämplade tider för

chef

Månadsvis

juli// ML

VD

Löpande

VD

Årsvis

het

rimlighetsbedömning
av inrapporterad tid.

37 Slimmad
organisation

Slimmad organisation, sårbar på

HR

kritiska positioner

Stickprov görs på att

Löpande

rutinerna som finns på de

Verksamhets

Se kritiska processer

chef

Genomgång av
rutinbeskrivningar

sårbara positionerna är
uppdaterade och fungerar
39 Rån

Risk för rån – kontanthantering

HR

Personalen informeras

Verksamhets

Bevis på deltagande

Kontrollera med

chef

t.ex. erhållet material

personalen att de

säkerhetsrutiner som

från säkerhets

erhållit en

finns.

genomgång

säkerhetsgenomgång

löpande om de

Årsvis

Verksamheten
#
1

Riskdefinition
Öppettider

Riskbeskrivning
Risk för att personalens frånvaro

Process
Verksamheten

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa
4

gör att butiken inte kan öppna.

Nyckelkontroll/-aktivitet

Kontrollägare

Extrapersonal kan hoppa in och

Verksamhetschef

Felaktig

Risk att anställda ger kunder

information

felaktig information

Verksamheten

6

6

12

Frekvens

VAD/HUR pärmar med

Löpande

jobba/öppna om samtliga

detaljerade rutiner finns

ordinarie personal är sjuka eller

upprättat så all

borta.
2

Dokumentation

Rutiner finns för vilken

personal kan öppna
Verksamhetschef

Boras.com

Löpande

Projektplan och

Löpande

information som skall ges ut,
dubbelkontroll görs mot
arrangörens produktblad.

3

Bolagets/styrelse

Risk att bolaget lägger ner tid på

ns godkännande

evenemang som ej blir av

Verksamheten

4

3

7

Tydliga kriterier finns för

Verksamhetschef

värdering av vilka evenemang

av uppdrag

projektmall finns

som vi ska arbeta me.
Uppstartsmöte med sign off av
ledning.

4

Brist i leverans

Risk att inte leverera rätt till de

Verksamheten

3

9

12

Uppföljning görs av utfallet på

Projektledaren

Marknads-

som arrangerar evenemangen

utförda projekt, t.ex. så utförs

undersökningar på

eller andra aktörer som gör att de

marknadsundersökningar av

utförda projekt.

kanske inte vill komma tillbaka till

kundnöjdheten i utförda projekt.

Löpande

Borås
5

6

Många

Risk för att det blir för många

engagemang

engagemang på en gång som

extraanställa personal till

projektmall finns samt

organisationen ej kan hantera

specifika projekt. Beslut tas i

övergripande

planeringsfasen av projektet.

produktionsplan

Ofullständig

Risk för fel i kassaavstämning

Verksamheten

Verksamheten

6

4

4

1

10

5

kassaavstämning

Rutin finns för att för att

Rutin för kassaavstämning finns

Verksamhetschef

Ekonomiansvarig

implementerad.

Projektplan och

Rutinbeskrivning och

Löpande

Löpande

checklista för
kassaavstämning

7

Oegentligheter

Risk för stöld av presentkort

Verksamheten

2

2

4

och Fraud
8

Oegentligheter
och Fraud

Rutin för hantering av presentkort

Ekonomiansvarig

finns implementerad.
Bedrägeri

Verksamheten

5

3

8

Rutin för hantering av nya
fakturakunder

Alla pk kortsnummer

Månadsvis

skrivs upp och följs
Ekonomiansvarig

Avstämning

Löpande

Bokslutsprocessen
#
8

Riskdefinition
Personberoende

Riskbeskrivning

Process

Risk för att felaktigheter i

Boksluts-

bokslutet på grund av att

processen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

7

9

Summa
16

Nyckelkontroll/-aktivitet

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Rutinbeskrivning och checklista

Ekonomiansvarig

Rutinbeskrivning och

Löpande

finns upprättat för hur de kritiska

ekonomiansvarig ej är på plats.

checklista för bokslut.

momenten i bokslutet skall
hanteras.

9

Felaktig

Risk för felaktig kontering/

Boksluts-

kontering

redovisning

processen

Risk för att man inte fångar upp

Boksluts-

nya redovisningsprinciper

processen

6

6

12

Ekonomiansvarig kontrollerar

Ekonomiansvarig

Leverantörsfakturor

Månadsvis

Ekonomiansvarig

Bevis på deltagande,

Årsvis

konteringar gjorda av
projektledaren.

10 Redovisningsregler

6

6

12

Information skickas ut löpande av
koncernen när nya regler

t.ex. erhållet material

kommer. Ekonomiansvarig får

från externa

även externutbildning vid behov.

utbildningar eller
kursavgift.

11 Tidsbrist i
bokslutet

Risk för felaktigheter i bokslutet

Boksluts-

pga. av tight tidsschema

processen

7

4

11

Rutinbeskrivning och checklista

Ekonomiansvarig

Rutinbeskrivning och

finns upprättade för hur de

checklista finns

kritiska momenten i bokslutet

upprättat.

Årsvis

skall hanteras.
12 Periodisering av

Risk för felaktiga periodiseringar i

Boksluts-

intäkter och

bokslutet pga. Information från

processen

kostnader

6

5

11

Löpande dialog och uppföljning

Verksamhetschef

Rutinbeskrivning på

görs med projektansvarig för att

försäljning/inköp finns

verksamheten ej når

informera och fånga upp

samt stående punkt på

ekonomiavdelningen

periodiseringar.

projekt- och

Tertialvis

marknadsmöte inför
bokslut
13 Eget kapital

Risk för att det egna kapitalet blir

Boksluts-

förbrukat

processen

10

3

13

Bolaget identifierar om det finns

VD

Förfrågan om

ett behov för kapitaltäcknings-

kapitaltäckningsgaranti

garanti och efterfråga

finns upprättad.

kapitaltäckningsgaranti.

Årsvis

Intäktsprocessen
#

Riskdefinition

15 Ofullständig
Intäkts-

Riskbeskrivning
Risk för att intäktsredovisningen

Process
Intäktsprocessen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

inte är korrekt redovisad

Resultatrapport jmf mot budget

Kontrollägare
Ekonomiansvarig

Dokumentation

Frekvens

Budget- och

Månadsvis

och rimlighetskontroller görs

resultatuppföljning

Rutin för hur avstämning skall ske Adminstratör

Rutin finns upprättad

finns implementerad.

för avstämningar.

redovisning
16 Ofullständig

Risk för att felaktiga summor

intäkts-

betalas ut till arrangörerna

redovisning

eller/och att förmedlingsintäkterna

Intäktsprocessen

5

4

9

Löpande

(provisionen) blir fel.
17 Ofullständig
intäkts-

Risk för att vidarefakturering av

Intäktsprocessen

5

5

10

projekt inte sker korrekt

Rutin finns upprättad för

Projektledare för

avstämningar.

aktuellt projekt

Rutin för hantering av presentkort

Ekonomiansvarig

Projektbudgeten

Löpande

Alla mottagna o sålda

Månadsvis

redovisning
18 Stöld

Risk för stöld (presentkort)

Intäktsprocessen

3

3

6

finns implementerad.

pk kortsnummer skrivs
upp och följs

19 Ofullständig
avstämning

Risk för fel i avstämning mot
ticnet och dess arrangörer,

Intäktsprocessen

5

5

10

Rutin för hur avstämning skall
göras finns implementerad.

Administratör

Avstämning veckovis
av ticnets

beaktat antalet transaktioner och

försäljningslistor mot

mängden pengar som är i

våra försäljningslistor ur

omlopp.

Cash It

Veckovis

Inköpsprocessen
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

20 Rörelsetillhörighet Risk för att alla inköp ej är

Process
Inköpsprocessen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

och godkännande verksamhetsnära och godkända

21 Efterlevnad av

Risk för att LOU ej efterlevs

Inköpsprocessen

3

7

10

avtal

Aktuell attestinstruktion finns

Kontrollägare
Verksamhetschef

Dokumentation

Frekvens

Besluts och

Löpande

upprättad för hur inköp får

behörighetslista samt

hanteras.

attestinstruktion

Aktuell attestinstruktion finns

Verksamhetschef

Attestinstruktion

Löpande

Verksamhetschef

Attestinstruktion

Löpande

Leverantörsfakturor/

Månadsvis

upprättad för hur inköp får
hanteras.

22 Efterlevnad av
avtal

Risk för inköp ej görs via

Inköpsprocessen

6

3

9

ramavtal

Aktuell attestinstruktion finns
upprättad för hur inköp får
hanteras.

23 Kontering av
kostnader

Risk för att kostnaden inte

Inköpsprocessen

7

2

9

hamnar på projekt

Projektledaren följer löpande upp

Ekonomiansvarig

kostnader på sitt projekt och alla

projektbudget

inköp skall attesteras.
Genomgång av samtliga betalda
fakturor görs av ekonomi och VD
24 Okunskap och
brister

Risk för felaktig betalning av

Inköpsprocessen

4

3

7

faktura

Alla betalningar skall attesteras

Ekonomiansvarig

av 2 personer. Genomgång av

Leverantörsfakturor

Månadsvis

attestlista

samtliga betalda fakturor görs av
ekonomi och verksamhetschef
25 Placering inköp

Risk för mutor och bestickning

Inköpsprocessen

2

7

9

Genomgång av lagar o regler så

Verksamhetschef

Attestinstruktion

det inte finns okunskap om vad

Samt stående punkt på

som gäller samt att det alltid är

veckomöte

Löpande

minst två i en inköpsprocess.
Veckovis genomgång av samtliga
inkomna inbjudningar som
kommit till bolaget
26 Bristande inköp
och planering

Risk för inköp av souvenirer och
material som inte går att sälja

Inköpsprocessen

3

3

6

Inventering görs löpande samt
Dialog om produktsortimentet

Verksamhetschef

Inventeringsunderlag,
inventeringsjournal

Månadsvis

Anläggningstillgångar
#

Riskdefinition

27 Existens av

Riskbeskrivning

Process

Risk för att samtliga

Anläggnings-

anläggnings-

anläggningstillgångar inte

tillgångar

tillgångar

existerar

28 Ofullständighet i

Risk för att anläggningsregistret

Anläggnings-

anläggnings-

inte stämmer överens med

tillgångar

tillgångarna

huvudboken

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

Anläggningsregister finns

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Ekonomiansvarig

Visma

Tertial

Anläggningsregister
2

2

4

Avstämning av

Ekonomiansvarig

anläggningsregistret görs varje

Visma

Tertial

Anläggningsregister

tertial

IT
#

Riskdefinition

29 Behörighet

Riskbeskrivning

Process

Risk för otillbörlig tillgång/intrång i IT

Sannolik-

Konse-

het

kvens

4

3

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
7

IT-systemen

Kommunens dataservice har hög

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

IT-ansvarig

Borås Stads Intranät

Löpande

Rutinbeskrivning för IT-

Löpande

säkerhet/brandväggar för intrång,
Lösenordsskydd finns

30 IT-system

Risk för driftsäkerhet i IT-

IT

9

9

18

systemen

Rutinbeskrivning finns för hur

IT-ansvarig

arbetsuppgifter skall hanteras vid

driftstopp

eventuellt driftstopp.

Lagar och riktlinjer
#

Riskdefinition

31 Efterlevnad av
lagar och riktlinjer

Riskbeskrivning

Process

Risk för att lagar och riktlinjer

Lagar och

avseende personal ej efterlevs.

riktlinjer

Risk för att bolagsnära lagar och

Lagar och

riktlinjer ej efterlevs.

riktlinjer

Sannolik-

Konse-

het

kvens

5

5

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
10

Rutin finns implementerad

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Verksamhetschef

HÖK samt AB, Lagen

Löpande

Ekonomiansvarig

Revisionsrapporter

Årligen

avseende vart man skall vända
sig när man har personalfrågor.

32 Efterlevnad av
lagar och riktlinjer

3

5

8

Revisorn reviderar bokslutet varje
år.

HR-processen
#

Riskdefinition

33 Efterlevnad av
avtal

Riskbeskrivning
Risk för att anställningsavtal ej

Process
HR-processen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

3

5

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
8

efterlevs

Detaljerade

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Verksamhetschef

Anställnings och

Löpande

befattningsbeskrivningar finns för

lönerutiner finns

samtliga anställda.

upprättat samt
utvecklingssamtal och
lönesamtal

34 Risk för
fullständighet

Risk för att den anställde ej får rätt

HR-processen

2

4

6

ersättning

Alla löneutbetalningar

Ekonomiansvarig

kontrolleras och godkänns innan

fullständighet
36 Existens

Risk för att anställda utnyttja flex-

Månadsvis

registreras i löne- och

utbetalning.
35 Risk för

Alla händelser
tidsrapporteringssystem

HR-processen

8

4

12

Alla anställda tidrapportera.

Verksamhetschef

HR-processen

6

2

8

Lönesystemet är kopplat till

Ekonomiansvarig

Tidrapporter

Månadsvis

Dokument för att

Månadsvis

systemet
Risk för att löneregistret inte är
uppdaterat

tidrapporteringssystemet och det

personal kan

finns en automatisk kontroll i med

kontrollera sina egna

att ingen lön skapas om det inte

uppgifter finns på K:,

finns tid inrapporterad. Dessutom

Tidsrapporter

finns kontrollen att alla
löneutbetalningar kontrolleras
och godkänns innan utbetalning.
37 Slimmad
organisation

Slimmad organisation, sårbar på

HR-processen

9

9

18

kritiska positioner

Stickprov görs på att rutinerna

Verksamhetschef

Se kritiska processer

Löpande

Ekonomiansvarig

Visma Stämpla

Månadsvis

Verksamhetschef

Bevis på deltagande,

Tertial

som finns på de sårbara
positionerna är uppdaterade och
fungerar

38 Fullständighet

Felaktig registrering av

HR-processen

2

4

6

Rutin finns implementerad för hur

HR-processen

4

7

11

Personalen informeras löpande

föräldraledighet
39 Rån

Risk för rån - kontanthantering

föräldraledighet skall hanteras.
om de säkerhetsrutiner som

t.ex. erhållet material

gäller.

från
säkerhetsgenomgång.

Kritiska processer BoråsBorås TME AB
Vad händer om ekonomiansvarig är sjuk och det är dags att betala ut lön?
På bolaget finns även en ekonom anställd, denna person har alla inlogg och kan alla rutiner kring löne och löneutbetalning. Då vi lämnar lönen via fil,
så är det ca 3 dagar mellan utbetalningsdag och när lönen måste vara klar. Skulle sjukdomen uppstå precis då, så kan vi hantera löneutbetalningen via
insättning på konto direkt och detta behöver då göras dagen innan löneutbetalning.
Vad händer om ekonomiansvarig är sjuk och betalningar eller skattedeklarationen skall ske?
Se ovan.
Vad händer om Turistkommunikatör är sjuk och Turistbyrån ska öppnas kl. 10?
Det finns tre turistkommunikatörer, tre extra personal att ringa och två på bolaget som har full erfarenhet att öppna och stänga Borås Turistbyrå.
Skulle ingen av dessa vara tillgänglig, så kan man med våra VAD och HUR listor klara av att öppna och sälja varor/biljetter. (om än med lite längre tid
för att genomföra momenten)
Vad händer om en projektledare blir sjuk?
Alla projekt har en projektbeskrivning och alla projektledare arbetar efter samma mall i sin projektplan, varför de andra projektledarna skulle få ta över
och leda projektet framåt. På Borås Convention Bureau finns två projektledare. För att upprätthålla kontakter och återkomma till lokala värdar m.fl.
kan den andra projektledaren på Convention Bureau gå in i CRM-systemet Lime och ta fram "att-göra-listan". Där kan man se uppgifter som bör
hanteras inom ett visst tidsintervall.
Vad händer om marknadsförare för sociala medier blir sjuk?
Publiceringen på de sociala medierna skulle förmodligen inte vara lika aktiv under dennes sjukdom. Bolaget har även en digital turistkommunikatör
anställd, denne kan då ta över det löpande arbetet.
Vad händer om VD/Verksamhetschef är borta?
VD/Verksamhetschef kan under den enes frånvaro sköta den dagliga verksamheten. Om båda dessa tjänster är frånvarande under en längre period
samtidigt går bolagets styrelse in som ansvarig för bolaget.

Internkontrollplan 2017
BoråsBorås TME AB

Senast rev. 2017-02-13

Internkontroll
Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs
inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de
rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används
genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och
revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en
framtagen avvikelserapport.
Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid
utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget. Skalan ligger mellan 1-10 där 1
anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet.
Planen är upprättad efter en granskning av följande områden:
Verksamhet
Bokslutsprocessen
Intäktsprocessen
Inköpsprocessen
Anläggningstillgångar
IT
Lagar och riktlinjer
HR-processen
Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska
processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt
styrelsen.

Internkontrollplan
#

Risk-

Riskbeskrivning

Process

definition
2

Nyckelkontroll/

Frekvens

Kontrollägare

Dokumentation

Metod för verifiering

Testperson

aktivitet

Felaktig

Risk att anställda ger kunder

information

felaktig information

Verksamheten

Rutiner finns för vilken

Tidpunkt för
rapportering

Löpande

information som skall ges

Verksamhets

Boras.com

chef

Destinationskunskap

ut. Dubbelkontroll görs

”A jour med vad som

mot arrangörens

händer”

Ej planerade stickprov

Utomstående

Löpande

produktblad.
4

Brist i

Risk att inte leverera rätt till de

Marknads

Stickprov görs på

Verksamhets

Görs på

leverans

som arrangerar evenemang eller

utfallet på utförda projekt,

Undersökningar på

utfallet av marknads-

chef

förhands-

andra aktörer som gör att de

T.ex. utförs

utförda projekt.

föringsundersökningar

valda projekt

kanske inte vill komma tillbaka till

marknadsundersökningar

.

efter

Borås

av kundnöjdhet på

Verksamheten

Uppföljning görs av

Löpande

Projektledaren

utförandet

utvalda projekt.
5

Många

Risk för att det blir för många

engagemang

engagemang vid samma tillfälle,

anställa personal till

som organisationen ej klarar av
att hantera.

Verksamheten

Rutin finns för att extra

Löpande

Verksamhets

Projektplan o

Löpande översyn av

chef

projektmall finns

produktionsplan samt

specifika projekt. Beslut

samt övergripande

konstant dialog med

tas i planeringsfasen av

produktionsplan.

medarbetare. Kontroll

Ekonomi

Rutinbeskrivning och

Kontrollera att det

ansvarig

checklista för

finns en aktuell rutin-

bokslut.

beskrivning upprättad

projektet.
8

Person-

Risk för felaktigheter i bokslutet

beroende

på grund av att ekonomiansvarig

checklista finns upprättat

ej är på plats.

för hur de kritiska

Bokslut

Rutinbeskrivning och

VD

Löpande

VD

November

Löpande analyseras

Verksamhets

Tertial

BR/RR och

chef

på flextimmar.
Löpande

momenten i bokslutet
skall hanteras.
9 Felaktig
kontering

Risk för felaktig kontering/

Bokslut

redovisning

Ekonomiansvarig

Månads-

Ekonomi

kontrollera konteringar

vis

ansvarig

Leverantörsfakturor

gjorda av projektledaren.

leverantörsfakturor
attesteras. Görs
tillsammans med
ekonomiansvarig. mot
budget/prognos.

10 Redovisnings Risk för att man inte fångar upp
regler

nya redovisningsprinciper

Bokslut

Information skickas ut

Ekonomi

Bevis på deltagande,

Kontrollera att

ansvarig

t.ex. erhållet material

ekonomichefen varit

när nya regler kommer.

från externa

på extern utbildning,

Ekonomiansvarig får

utbildningar eller

och skattedagarna

även externutbildning vid

kursavgift.

från Skatteverket

löpande av koncernen

behov.

Årsvis

VD

Löpande
under året

Testad

#

Risk-

Riskbeskrivning

Process

definition
11 Tidsbrist i
bokslutet

Nyckelkontroll/

Frekvens

Kontrollägare

Dokumentation

Metod för verifiering

Testperson

aktivitet
Risk för felaktigheter i bokslutet

Bokslut

pga. av tight tidsschema

Rutinbeskrivning och

Tidpunkt för
rapportering

Årsvis

checklista finns

Ekonomi

Rutinbeskrivning och

Kontrollera att

ansvarig

checklista finns

rutinbeskrivning finns

upprättade.

på plats.

upprättade för hur de

VD

November

Vid bokslut

kritiska momenten i
bokslutet skall hanteras.
13 Eget kapital

Risk för att det egna kapitalet blir

Bokslut

förbrukat

Bolaget skall identifiera

Förfrågan om

Kontrollera att

Ekonomi

om det finns ett behov för

Årsvis

VD

kapitaltäcknings-

förfrågan om

ansvarig

kapitaltäckningsgaranti

garanti finns

kapitaltäcknings-

och efterfråga

upprättad.

garanti är skickad.

Rutin finns upprättad

Ta stickprov på

Ekonomi

för avstämningar.

utförda avstämningar

ansvarig

kapitaltäckningsgaranti.
17 Ofullständig

Risk för att felaktiga summor

Intäkter

Rutin för hur avstämning

intäkts-

betalas ut till arrangörerna

skall ske finns

redovisning

eller/och att förmedlingsintäkterna

implementerad.

Löpande

Administratör

Månadsvis

mot underlag och

(provisionen) blir fel.

beräkningen,
säkerställ
fullständighet.

19 Ofullständig
avstämning

Risk för fel i avstämning mot

Intäkter

Rutin för hur avstämning

ticnet och dess arrangörer,

skall göras finns

beaktat antalet transaktioner och

implementerad.

Löpande

Administratör

Rutin finns upprättad

Ta stickprov på

Ekonomi

för avstämningar.

utförda avstämningar

ansvarig

Månadsvis

mot underlag och

mängden pengar som är i

beräkningen,

omlopp.

säkerställ
fullständighet.

21 Efterlevnad

Risk för att LOU ej följs

Inköp

av avtal

Aktuell attestinstruktion

Löpande

finns upprättad för hur

Ekonomi

Attestrutin

ansvarig

inköp får hanteras.

Kontrollera att

Verksamhets

attestinstruktionen är

chef

Årsvis

uppdaterad och
antagen av styrelsen.

30 IT-system

Risk för driftsäkerhet i IT-

IT

systemen

Rutinbeskrivning finns för

Löpande

IT ansvarig

hur arbetsuppgifter skall

Rutinbeskrivning för

Kontrollera att det

Verksamhets

IT-driftstopp

finns en aktuell rutin-

chef

hanteras vid eventuellt

Årsvis

beskrivning upprättad.

driftstopp.
31 Lagar &
Riktlinjer

Risk för att lagar och riktlinjer

Lagar &

Rutin finns

avseende personal ej följs

Riktlinjer

implementerad avseende

Löpande

Verksamhets

HÖK, AB och svensk

Kontrollera att

chef

lag

verksamhetschef

vart man skall vända sig

genomför erforderliga

när man har

utbildningar och

personalfrågor.

nyhetsdagar.
Arbetsgivarnytt

VD

Årsvis

Testad

35 Risk för
ofullständig-

Risk för att anställda utnyttjar flex- HR

Att alla anställda

systemet

tidrapporterar.

Dagligen

Alla anställda

Tidrapporter i Visma

Stickprov görs på

Verksamhets

stämpla

stämplade tider för

chef

het

Löpande

rimlighetsbedömning
av inrapporterad tid.

37 Slimmad
organisation

Slimmad organisation, sårbar på

HR

kritiska positioner

Stickprov görs på att

Löpande

rutinerna som finns på de

Verksamhets

Se kritiska processer

chef

Genomgång av

VD

Löpande

VD

Årsvis

rutinbeskrivningar

sårbara positionerna är
uppdaterade och fungerar
39 Rån

Risk för rån – kontanthantering

HR

Personalen informeras

Verksamhets

Bevis på deltagande

Kontrollera med

chef

t.ex. erhållet material

personalen att de

säkerhetsrutiner som

från säkerhets

erhållit en

finns.

genomgång

säkerhetsgenomgång

löpande om de

Årsvis

Verksamheten
#
1

Riskdefinition
Öppettider

Riskbeskrivning
Risk för att personalens frånvaro

Process
Verksamheten

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa
4

gör att butiken inte kan öppna.

Nyckelkontroll/-aktivitet

Kontrollägare

Extrapersonal kan hoppa in och

Verksamhetschef

Felaktig

Risk att anställda ger kunder

information

felaktig information

Verksamheten

4

5

9

Frekvens

VAD/HUR pärmar med

Löpande

jobba/öppna om samtliga

detaljerade rutiner finns

ordinarie personal är sjuka eller

upprättat så all

borta.
2

Dokumentation

Rutiner finns för vilken

personal kan öppna
Verksamhetschef

Boras.com

Löpande

Projektplan och

Löpande

information som skall ges ut,
dubbelkontroll görs mot
arrangörens produktblad.

3

Bolagets/styrelse

Risk att bolaget lägger ner tid på

ns godkännande

evenemang som ej blir av

Verksamheten

3

3

6

Tydliga kriterier finns för

Verksamhetschef

värdering av vilka evenemang

av uppdrag

projektmall finns

som vi ska arbeta me.
Uppstartsmöte med sign off av
ledning.

4

Brist i leverans

Risk att inte leverera rätt till de

Verksamheten

3

9

12

Uppföljning görs av utfallet på

Projektledaren

Marknads-

som arrangerar evenemangen

utförda projekt, t.ex. så utförs

undersökningar på

eller andra aktörer som gör att de

marknadsundersökningar av

utvalda projekt.

kanske inte vill komma tillbaka till

kundnöjdheten i utförda projekt.

Löpande

Borås
5

6

Många

Risk för att det blir för många

engagemang

engagemang på en gång som

extraanställa personal till

projektmall finns samt

organisationen ej kan hantera

specifika projekt. Beslut tas i

övergripande

planeringsfasen av projektet.

produktionsplan

Ofullständig

Risk för fel i kassaavstämning

Verksamheten

Verksamheten

8

3

5

1

13

4

kassaavstämning

Rutin finns för att för att

Rutin för kassaavstämning finns

Verksamhetschef

Ekonomiansvarig

implementerad.

Projektplan och

Rutinbeskrivning och

Löpande

Löpande

checklista för
kassaavstämning

7

Oegentligheter

Risk för stöld av presentkort

Verksamheten

3

2

5

och Fraud

Rutin för hantering av presentkort

Ekonomiansvarig

finns implementerad.

Alla pk kortsnummer

Månadsvis

skrivs upp och följs
avstäms varje månad

8

Oegentligheter
och Fraud

Bedrägeri

Verksamheten

3

3

6

Rutin för hantering av nya
fakturakunder

Ekonomiansvarig

Avstämning nya rutiner

Löpande/

för fakturering revers

vid behov

erfordras,

Bokslutsprocessen
#
8

Riskdefinition
Personberoende

Riskbeskrivning

Process

Risk för att felaktigheter i

Boksluts-

bokslutet på grund av att

processen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

7

8

Summa
15

Nyckelkontroll/-aktivitet

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Rutinbeskrivning och checklista

Ekonomiansvarig

Rutinbeskrivning och

Löpande

finns upprättat för hur de kritiska

ekonomiansvarig ej är på plats.

checklista för bokslut.

momenten i bokslutet skall
hanteras.

9

Felaktig

Risk för felaktig kontering/

Boksluts-

kontering

redovisning

processen

Risk för att man inte fångar upp

Boksluts-

nya redovisningsprinciper

processen

4

4

8

Ekonomiansvarig kontrollerar

Ekonomiansvarig

Leverantörsfakturor

Månadsvis

Ekonomiansvarig

Bevis på deltagande,

Årsvis

konteringar gjorda av
projektledaren.

10 Redovisningsregler

5

5

10

Information skickas ut löpande av
koncernen när nya regler

t.ex. erhållet material

kommer. Ekonomiansvarig får

från externa

även externutbildning vid behov.

utbildningar eller
kursavgift.

11 Tidsbrist i
bokslutet

Risk för felaktigheter i bokslutet

Boksluts-

pga. av tight tidsschema

processen

7

4

11

Rutinbeskrivning och checklista

Ekonomiansvarig

Rutinbeskrivning och

finns upprättade för hur de

checklista finns

kritiska momenten i bokslutet

upprättat.

Årsvis

skall hanteras.
12 Periodisering av

Risk för felaktiga periodiseringar i

Boksluts-

intäkter och

bokslutet pga. Information från

processen

kostnader

4

4

8

Löpande dialog och uppföljning

Verksamhetschef

Rutinbeskrivning på

görs med projektansvarig för att

försäljning/inköp finns

verksamheten ej når

informera och fånga upp

samt stående punkt på

ekonomiavdelningen

periodiseringar.

projekt- och

Tertialvis

marknadsmöte inför
bokslut
13 Eget kapital

Risk för att det egna kapitalet blir

Boksluts-

förbrukat

processen

2

2

4

Bolaget identifierar om det finns
ett behov för kapitaltäckningsgaranti och efterfråga
kapitaltäckningsgaranti.

VD

kapitaltäckningsgaranti
finns upprättad.

Årsvis

Intäktsprocessen
#

Riskdefinition

15 Ofullständig
Intäkts-

Riskbeskrivning
Risk för att intäktsredovisningen

Process
Intäktsprocessen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

inte är korrekt redovisad

Resultatrapport jmf mot budget

Kontrollägare
Ekonomiansvarig

Dokumentation

Frekvens

Budget- och

Månadsvis

och rimlighetskontroller görs

resultatuppföljning

Rutin för hur avstämning skall ske Administratör

Rutin finns upprättad

finns implementerad.

för avstämningar.

redovisning
16 Ofullständig

Risk för att felaktiga summor

intäkts-

betalas ut till arrangörerna

redovisning

eller/och att förmedlingsintäkterna

Intäktsprocessen

3

3

6

Löpande

(provisionen) blir fel.
17 Ofullständig
intäkts-

Risk för att vidarefakturering av

Intäktsprocessen

4

4

8

projekt inte sker korrekt

Rutin finns upprättad för

Projektledare för

avstämningar.

aktuellt projekt

Rutin för hantering av presentkort

Ekonomiansvarig

Projektbudgeten

Löpande

Alla mottagna o sålda

Månadsvis

redovisning
18 Stöld

Risk för stöld (presentkort)

Intäktsprocessen

3

2

5

finns implementerad.

presentkort avstäms
varje månad

19 Ofullständig
avstämning

Risk för fel i avstämning mot

Avstämning veckovis

Veckovis

av ticketmaster.

Och

beaktat antalet transaktioner och

Månadsvis avstämning

månadsvis

mängden pengar som är i

försäljningslistor mot

omlopp.

våra försäljningslistor ur

ticketmaster och dess arrangörer,

Intäktsprocessen

3

3

6

Rutin för hur avstämning skall
göras finns implementerad.

Administratör

Cash It

Inköpsprocessen
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

20 Rörelsetillhörighet Risk för att alla inköp ej är

Process
Inköpsprocessen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

och godkännande verksamhetsnära och godkända

21 Efterlevnad av

Risk för att LOU ej efterlevs

Inköpsprocessen

3

6

9

avtal

Aktuell attestinstruktion finns

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Verksamhetschef

Besluts och

Löpande

upprättad för hur inköp får

behörighetslista samt

hanteras.

attestinstruktion

Aktuell attestinstruktion finns

Verksamhetschef

Attestinstruktion

Löpande

Verksamhetschef

Attestinstruktion

Löpande

Projektledare

Leverantörsfakturor/

Månadsvis

upprättad för hur inköp får
hanteras.

22 Efterlevnad av
avtal

Risk för inköp ej görs via

Inköpsprocessen

3

3

6

ramavtal

Aktuell attestinstruktion finns
upprättad för hur inköp får
hanteras.

23 Kontering av
kostnader

Risk för att kostnaden inte

Inköpsprocessen

3

2

5

hamnar på projekt

Projektledaren följer löpande upp
kostnader på sitt projekt och alla

projektbudget

inköp skall attesteras.
Genomgång av samtliga betalda
fakturor görs av ekonomi och VD
24 Okunskap och
brister

Risk för felaktig betalning av

Inköpsprocessen

2

3

5

faktura

Alla betalningar skall attesteras

Ekonomiansvarig

av 2 personer. Genomgång av

Leverantörsfakturor

Månadsvis

attestlista

samtliga betalda fakturor görs av
ekonomi och verksamhetschef
25 Placering inköp

Risk för mutor och bestickning

Inköpsprocessen

2

7

9

Genomgång av lagar o regler så

Verksamhetschef

Attestinstruktion

det inte finns okunskap om vad

Samt stående punkt på

som gäller samt att det alltid är

veckomöte

Löpande

minst två i en inköpsprocess.
Veckovis genomgång av samtliga
inkomna inbjudningar som
kommit till bolaget
26 Bristande inköp
och planering

Risk för inköp av souvenirer och
material som inte går att sälja

Inköpsprocessen

3

3

6

Inventering görs löpande samt
Dialog om produktsortimentet

Verksamhetschef

Inventeringsunderlag,
inventeringsjournal

Månadsvis

Anläggningstillgångar
#

Riskdefinition

27 Existens av

Riskbeskrivning

Process

Risk för att samtliga

Anläggnings-

anläggnings-

anläggningstillgångar inte

tillgångar

tillgångar

existerar

28 Ofullständighet i

Risk för att anläggningsregistret

Anläggnings-

anläggnings-

inte stämmer överens med

tillgångar

tillgångarna

huvudboken

Sannolik-

Konse-

het

kvens

2

2

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
4

Anläggningsregister finns

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Ekonomiansvarig

Visma

Tertial

Anläggningsregister
2

2

4

Avstämning av

Ekonomiansvarig

anläggningsregistret görs varje

Visma

Tertial

Anläggningsregister

tertial

IT
#

Riskdefinition

29 Behörighet

Riskbeskrivning

Process

Risk för otillbörlig tillgång/intrång i IT

Sannolik-

Konse-

het

kvens

3

3

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
6

IT-systemen

Kommunens dataservice har hög

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

IT-ansvarig

Borås Stads Intranät

Löpande

Rutinbeskrivning för IT-

Löpande

säkerhet/brandväggar för intrång,
Lösenordsskydd finns

30 IT-system

Risk för driftsäkerhet i IT-

IT

3

3

6

systemen

Rutinbeskrivning finns för hur

IT-ansvarig

arbetsuppgifter skall hanteras vid

driftstopp

eventuellt driftstopp.

Lagar och riktlinjer
#

Riskdefinition

31 Efterlevnad av
lagar och riktlinjer

Riskbeskrivning

Process

Risk för att lagar och riktlinjer

Lagar och

avseende personal ej efterlevs.

riktlinjer

Risk för att bolagsnära lagar och

Lagar och

riktlinjer ej efterlevs.

riktlinjer

Sannolik-

Konse-

het

kvens

5

5

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
10

Rutin finns implementerad

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Verksamhetschef

HÖK samt AB, Lagen

Löpande

Ekonomiansvarig

Revisionsrapporter

Årligen

avseende vart man skall vända
sig när man har personalfrågor.

32 Efterlevnad av
lagar och riktlinjer

3

5

8

Revisorn reviderar bokslutet varje
år.

HR-processen
#

Riskdefinition

33 Efterlevnad av
avtal

Riskbeskrivning
Risk för att anställningsavtal ej

Process
HR-processen

Sannolik-

Konse-

het

kvens

3

5

Summa Nyckelkontroll/-aktivitet
8

efterlevs

Detaljerade

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

Verksamhetschef

Anställnings och

Löpande

befattningsbeskrivningar finns för

lönerutiner finns

samtliga anställda.

upprättat samt
utvecklingssamtal och
lönesamtal

34 Risk för
fullständighet

Risk för att den anställde ej får rätt

HR-processen

2

4

6

ersättning

Alla löneutbetalningar

Ekonomiansvarig

kontrolleras och godkänns innan

fullständighet
36 Existens

Risk för att anställda utnyttja flex-

Månadsvis

registreras i löne- och

utbetalning.
35 Risk för

Alla händelser
tidsrapporteringssystem

HR-processen

4

4

8

Alla anställda tidrapportera.

Verksamhetschef

HR-processen

4

2

6

Lönesystemet är kopplat till

Ekonomiansvarig

Tidrapporter

Månadsvis

Dokument för att

Månadsvis

systemet
Risk för att löneregistret inte är
uppdaterat

tidrapporteringssystemet och det

personal kan

finns en automatisk kontroll i med

kontrollera sina egna

att ingen lön skapas om det inte

uppgifter finns på K:,

finns tid inrapporterad. Dessutom

Tidsrapporter

finns kontrollen att alla
löneutbetalningar kontrolleras
och godkänns innan utbetalning.
37 Slimmad
organisation

Slimmad organisation, sårbar på

HR-processen

8

8

16

kritiska positioner

Stickprov görs på att rutinerna

Verksamhetschef

Se kritiska processer

Löpande

Ekonomiansvarig

Visma Stämpla

Månadsvis

Verksamhetschef

Bevis på deltagande,

Tertial

som finns på de sårbara
positionerna är uppdaterade och
fungerar

38 Fullständighet

Felaktig registrering av

HR-processen

2

4

6

Rutin finns implementerad för hur

HR-processen

4

7

11

Personalen informeras löpande

föräldraledighet
39 Rån

Risk för rån - kontanthantering

föräldraledighet skall hanteras.
om de säkerhetsrutiner som

t.ex. erhållet material

gäller.

från
säkerhetsgenomgång.

Kritiska processer BoråsBorås TME AB
Vad händer om ekonomiansvarig är sjuk och det är dags att betala ut lön?
Lönen görs runt den 10:e varje månad. Då vi lämnar lönen via fil, så är det ca 3 dagar mellan utbetalningsdag och när lönen måste vara klar. Skulle
sjukdomen uppstå precis då, så kan vi hantera löneutbetalningen via insättning på konto direkt och detta behöver då göras dagen innan
löneutbetalning.
Vad händer om ekonomiansvarig är sjuk och betalningar eller skattedeklarationen skall ske?
Se ovan.
Vad händer om Turistkommunikatör är sjuk och Turistcenter ska öppnas kl. 10?
Det finns tre turistkommunikatörer, och extra personal att ringa och två på bolaget som har full erfarenhet att öppna och stänga Borås Turistcenter.
Skulle ingen av dessa vara tillgänglig, så kan man med våra VAD och HUR listor klara av att öppna och sälja varor/biljetter. (om än med lite längre tid
för att genomföra momenten)
Vad händer om en projektledare blir sjuk?
Alla projekt har en projektbeskrivning och alla projektledare arbetar efter samma mall i sin projektplan, varför de andra projektledarna skulle få ta över
och leda projektet framåt. På Borås Convention Bureau finns två projektledare. För att upprätthålla kontakter och återkomma till lokala värdar m.fl.
kan den andra projektledaren på Convention Bureau gå in i CRM-systemet Lime och ta fram "att-göra-listan". Där kan man se uppgifter som bör
hanteras inom ett visst tidsintervall.
Vad händer om marknadsförare för sociala medier blir sjuk?
Publiceringen på de sociala medierna skulle förmodligen inte vara lika aktiv under dennes sjukdom. Bolaget har även en digital turistkommunikatör
anställd, denne kan då ta över det löpande arbetet.
Vad händer om VD/Verksamhetschef är borta?
VD/Verksamhetschef kan under den enes frånvaro sköta den dagliga verksamheten. Om båda dessa tjänster är frånvarande under en längre period
samtidigt går bolagets styrelse in som ansvarig för bolaget.

KONCERNEN, INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

KONTROLLPLAN 2017
Nyckelkontroll/-aktivitet

Frekvens

Kontrollägare

Dokumentation

Metod för verifiering

Testperson

Tidpunkt för testning Testad

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget
säkerställs genom att
upphandlingsansvarig kontrollerar
innan upphandling läggs ut.

Alla
upphandlingar

Ansvarig för
upphandlingen

Kvalitetskontrollen
dokumenterats genom att VD
skriver under inbjudan

Innan upphandling offentliggörs

VD

Risk att hyresgästen går i konkurs Intäktsprocessen
eller ej kan betala

Alla hyresavtal

Förvaltare

Kontrollen dokumenteras genom Innan hyresavtalet undertecknas av
att kreditbedömningen signeras VD
OK av VD

Ekonom

Vid upphandling av
entreprenader varje
gång övriga
upphandlingar en
gång / år
Två ggr / år

3 Projektekonomi

Risk att projektekonomin ej
håller.
Risken att kalkylen ej följs upp,
vilket kan innebära att ökade
kostnader ej uppmärksammas

På särskild signerad prognos
blankett som redovisas vid
projekt genomgång till bolagets
VD

Tre ggr / år för att säkerställa att
kalkylerna följs upp enligt bolagets
byggprocess

VD redovisar
Varje styrelsemöte
till styrelse vid
projekt
överstigande
två MKR

4 Tidplanen

Tre ggr / år P 1 till Projektledaren
P3 och vid större
avvikelse
omgående och
där efter varje
månad
Varje byggmöte / Projektledaren
projektmöte

Risk att tidplanen ej håller, vilket Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje
kan medföra att hyreskontraktet
byggmöte att tidplanen håller så att
faller.
åtgärder kan sättas in om planen inte
håller
Varje byggmöte / Projektledaren
Risk att byggprocessen ej
Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje
efterlevs
byggmöte att byggprocessen följs så att projektmöte
korrigeringar kan ske om processen inte
följs

Kontrollen dokumenteras i
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid
projekt överstigande två mkr

VD

Tre ggr / år

Kontrollen dokumenteras i
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid
projekt överstigande två mkr

VD

Tre ggr / år

Ritningar

Genomgång i jan vart år eller efter
inflyttning i om eller nybyggnad

Ekonom

En gång/ år eller
efter omflyttning
eller inflyttning

1 Förfrågningsunderlag

Risk för att
Upphandlingsförfrågningsunderlaget ej är
processen
fullständigt eller tillräckligt tydligt

2 Hyresgäst konkurs

5 Byggprocessen

Kreditbedömning görs på nya kunder
när hyrestiden är längre än två år eller
att hyresbeloppet överstiger 50 000
kr/år
Investering och bygg Projektbudgeten följs upp på varje
projekt genom slutprognoser.

6 Momssättning

Risk att momssättningen av
fastigheterna ej blir korrekt.

Bokslutsprocessen

Uppmätning av lokalytor i rätt
momskategori. Ev. justering till
Skatteverket

7 Nedskrivningsbehov
fastighet
8 Nedskrivningsbehov
projekt
9 Hissbesiktning

Risk för nedskrivningsbehov av
fastighet
Risk för nedskrivningsbehov av
projekt
Risk att hissbesiktning ej är
genomförd

Bokslutsprocessen

Vid bokslut

10 Brandskydd

Risk att det systematiska
brandskyddsarbetet ej är
genomfört
Risk att fastigheterna ej är
försäkrade

11 Försäkring

12 Lagar

Varje år eller efter Förvaltare
slutbesiktning av
ombyggnad

en gång / år vid
bokslut
Vid bokslut
en gång / år vid
bokslut
Vid månatliga ronderingar kontrolleras en fastighet /
att hissar är besiktigade
månad

Ekonom

Kalkyl med motivering

Värderingskalkyl

VD

Jan varje år

Ekonom

Kalkyl med motivering

Värderingskalkyl

VD

Jan varje år

Fastighetsskötare

Hisslogg

Hisslogg kontrolleras varje KV

Förvaltare

Fyra ggr / år

Lagar och riktlinjer

Vid månatliga ronderingar kontrolleras en fastighet /
att brandskyddet fungerar
månad

Fastighetsskötare

Brandskyddspärm

Genomgång av brandskydd i alla
fastigheter

Förvaltare

En gång / år

Lagar och riktlinjer

Årskontroll av att alla fastigheter är
försäkrade samt kontroll vid om- till
och nybyggnad, köp eller försäljning av
fastighet
Rättsnätet abonnemangstjänst som
förutom svensk lagstiftning och svenska
rättsfall inkluderar förarbeten,
myndighetsföreskrifter och annan
juridisk information.

Försäkringsbrev

Attest av försäkringsbrev

VD

Vid förändring samt
nov varje år

Kontroll av abonnemangen

VD

En gång/ år eller
efter omorganisation

Bokslutsprocessen
Lagar och riktlinjer

Risk att det kommer förändringar Lagar och riktlinjer
i lagar som bolaget ej har
implementerat.

Vid förändring
Ekonom i
samt nov varje år samverkan med
Förvaltare
Enligt
abonnemang

Förvaltare, Ekonom Rättsnätet abonnemangstjänst
och VD

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) med dotterbolag Eolus 6 AB har genomfört en riskanalys enligt interna kontrollplan 2016. IBAB med dotterbolagens internkontroll har varit tillräcklig och ändamålsenlig,
med godkänt resultat. Interna kontrollplan 2017 avser IBAB med dotterbolaget Eolus 6 AB.
Koncernen, Industribyggnader i Borås AB

Lars Nordin VD
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Direkt telefon: 033-35 72 69
Mobil: 0708-52 70 47
E-post: cecilia.belfrage@borasem.se
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksdress: Västerlånggatan 10
Hemsida: www.borasem.se
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Inledning

Borås Energi och Miljö

Uppdragets bakgrund, syfte och målsättning
Uppdragets bakgrund och syfte

Uppdragets målsättning

Borås Energi och Miljö AB (BEM) initierade 2015 ett projekt för att
utreda sin interna kontrollstruktur. KPMG fick inom ramen för detta
projekt i uppdrag att ta fram en internkontrollplan baserad på
etablerade ramverk såsom COSO och via testning verifiera hur
kontrollerna fungerar. Det övergripande syftet med projektet har
varit att tydliggöra hur den interna kontrollstrukturen ser ut idag,
vilka delar som förväntas finnas på plats enligt COSO och hur de
kontroller som finns idag är utformade och i förekommande fall
fungerar.

KPMGs granskning har besvarat följande frågeställningar:
1.

Hur ser BEMs nuvarande kontrollstruktur ut för processerna ekonomi, inköp,
avfallsprocessen, HR och Governance?

2.

Hur motsvarar dagens kontrollstruktur de krav som finns i ramverket för intern styrning
och kontroll – COSO?

3.

Hur väl fungerar de kontroller vi har idag?

Under 2016 har KPMG testat kontrollerna i nedanstående
processer:
— Ekonomi
— Inköp
— Avfallsprocessen
— HR – personal och lön
— Governance
Framåtriktat föreslås att genomlysa följande processer:
— Vatten
— IT
— Regelefterlevnad
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Borås Energi och Miljö

Uppdragets leverans
Uppdragets leverans
Uppdraget har genererat följande leveranser:
1.

Uppdaterad internkontrollplan för processerna ekonomi, inköp, avfallsprocess, HR och
Governance.

2.

Utformande av en struktur för ekonomihandbok.

3.

Dokumentation kring ett urval av kontroller inom avfalls- och ekonomiprocesserna.

4.

Anpassning av internkontrollplanen till ett arbetsdokument för självtestning, att
användas av kontrollägare i verksamheten.

5.

Utbildning av kontrollägare i hur självtestning skall ske.

6.

En sammanfattande rapport för att översiktligt beskriva nivån på den interna kontrollen
i de processer vi hittills testat (denna rapport)
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Borås Energi och Miljö

Uppdragets metod, angreppsätt och avgränsningar
Uppdragets metod och avgränsningar

Dokumentation

I uppdraget har ingått att genom intervjuer med nyckelpersoner,
dokumentstudier samt testning bedöma i vilken omfattning bolaget har
fungerande kontroller i sin nuvarande verksamhet. Vi har identifierat kontroller
som finns på plats idag, mappat och kategoriserat dem enligt COSO och
slutligen testat kontrollernas utformning och effektivitet.

Vi har granskat styrande dokumentation såsom policies, blanketter och
funktionsbeskrivningar. Vidare har vi gått igenom personalens egna
arbetspapper, tagit skärmdumpar från systemen och observerat systemens
funktionalitet. Vidare har vi använt oss av litteratur baserat på COSOramverket med testprotokoll inköpt från IIA – internrevisorernas förening.

Genomförda intervjuer
Vi har genomfört intervjuer med personal som innehar följande befattningar:
— Ekonomichef
— Redovisningsansvarig
— Controller
— Ekonomiassistent
— Ekonomi, systemägare Agresso
— Materialcontroller
— Kvalitetschef
— Kundtjänst
— Mätaransvarig
— AO-chef Energi
— Säkerhetschef
— Löneassistent
— Personalutvecklingschef
— VD-assistent
— Inköpsansvarig
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Sammanfattning

Borås Energi och Miljö

Övergripande sammanfattning
Observationer - kontrollmiljö
— Borås Energi och Miljö AB har genom sitt projekt att arbeta med sin internkontroll skapat medvetenhet i organisationen om vikten av detta område. Företagets
riskhantering stöttar verksamheten i att identifiera och hantera risker samt kontroller. Verksamhetssystemet CANEA bidrar med styrande dokument och rutiner för
att erhålla god kontroll, samt funktionalitet att följa och åtgärda när kontroller inte fungerar. Fokus under året har varit att etablera en starkare kontrollkultur i första
försvarslinjen – verksamheten. Därav har praktiskt arbete genomförts för att ta fram stöttande dokument, utbildningar och ansvar för självtestning.
— Bolaget har tagit ytterligare steg att stärka den interna kontrollmiljön genom att tillsätta en funktion för verksamhetsstyrning, som är ansvarig för bland annat
uppföljning av intern kontroll.
Identifierade risker
— Det finns risker i systemmiljön som leder till försämrad möjlighet till god kontroll. Exempel är vida behörigheter, inte tillräckligt definierade och separerade roller
och kombinerade roller. Här har förbättringar skett efter uppgradering av Agresso, särskilt på ekonomisidan, men visst arbete kvarstår, särskilt inom HR och
Inköp.
— Processer är designade för att medarbetare ska kunna täcka upp för varandra, men det leder till minskad kontroll i form av bristande uppdelning av
arbetsuppgifter (Segregation of Duties), både systemmässigt och ansvarsmässigt. Här ser vi förbättringar efter uppgradering av Agresso, samt att utbildning i
internkontroll och självtestningsprotokollet ger förutsättningar för att stötta kollegial granskning.
Slutsatser
— KPMG har mappat de identifierade kontrollerna i BEMs ekonomiprocess, inköpsprocess, avfallsprocess, HR-process och Governance-process gentemot COSOramverket, vilket är en metodik som visar på hur väl kontrollmiljön uppfyller etablerade krav. Hittills finner vi att alla komponenter i COSO-ramverket finns
representerade, men inte alla underliggande principer. Kravet för att kunna hänvisa till COSOs standard är att alla komponenter och principer finns
representerade på alla nivåer i bolaget.
— Från och med 2017 har BEM beslutat sig för att använda det arbetsdokument för själv-testning som tagits fram under årets arbete för att strukturerat samla, och
dokumentera, kontrollmoment.
— En större andel av BEMs kontroller är dokumenterade och stöd i form av instruktioner, checklistor och processbeskrivningar finns tillgängliga.
— En viktig insats för att åtgärda några av de större kontrollbristerna är att arbeta med roller, behörigheter och spårbarhetsrapporter i systemen. Detta är ett
pågående arbete som har hög prioritet och stora förbättringar har redan skett.
Rekommendationer
— Detaljerade rekommendationer återfinns i den detaljerade kontrollplanen för alla kontroller. För att tillse att samma nivå av kontroll finns inom BEMs samtliga
enheter, rekommenderar vi att kartläggning av kontroller inom övriga AO tar vid, framför att justera de kontroller som redan nu finns på plats. Vidare har vi en
generell rekommendation som gäller att tydliggöra ägarskapet av intern kontroll i första linjen. För att genomföra detta bör kontrollägare utses för alla kontroller,
och alla framtagna riktlinjer, stöddokumentation samt självtestningsdokument bör göras tillgängliga för samtlig personal, exempelvis i CANEA eller på intranätet.
Detta strukturstöd bör personalen också utbildas i. Av vikt är även att avvikelser rapporteras och hanteras.
— Vi ser mycket positivt på den nyligen tillsatta funktionen för verksamhetsstyrning och ser att denna kommer att kunna stötta och följa upp intern kontroll arbetet i
första linjen.
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Borås Energi och Miljö

Samlad bedömning över testade områden

OSTRUKTURERAD
KONTROLLMILJÖ
Oberäknelig omgivning
där kontrollaktiviteter inte
är designade eller
implementerade

INFORMELL
KONTROLLMILJÖ
Kontrollaktivteter är
designade och
implementerade men är
inte tillfredsställande
dokumenterade

Start 2015

STANDARDISERAD
KONTROLLMILJÖ
Kontrollaktiviteterna är
designade,
implementerade och
tillfredsställande
dokumenterade

UTVÄRDERAD
KONTROLLMILJÖ
Standardiserade
kontroller som testas
regelbundet vad gäller
effektivitet i design och
funktion. Testresultat
rapporteras till
företagsledningen

Nuläge

OPTIMERAD
KONTROLLMILJÖ
Integrerad internkontroll
med realtidsövervakning
av företagsledning samt
förbättras kontinuerligt

Ambitionsnivå?
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Testresultat

Borås Energi och Miljö

Ekonomiprocessen – sammanfattande bedömning (33 st. kontroller)
Sammanfattande bedömning:

Prioriterade åtgärder:

Agresso har nyss uppgraderats till en senare version och behörigheter
har gåtts igenom. Ekonomiprocessens interna kontroller finns på plats
och rutiner för dessa har dokumenterats under året. En ekonomihandbok
håller på att tas fram med stöttning från KPMG.

Klassificering
åtgärd

på

Åtgärd

1.

Kräver systemstöd
Agresso

-

■ Fortsätt arbetet att reda ut hur brutna
nummerserier ska hanteras och dokumenteras.

1.

Kräver systemstöd –
Future/Debatt

■ Fortsätt arbetet med att utveckla Debatt/Future
till att skapa fil för påminnelse och
inkassohantering, samt för att kunna följa
rättning av felinbetalningar.

1.

Kräver systemstöd –
Agresso

■ En systemgenererad lista över alla manuella
bokföringsordrar bör implementeras.
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Borås Energi och Miljö

Inköpsprocessen – sammanfattande bedömning (27 st. kontroller)
Sammanfattande bedömning:

Prioriterade åtgärder:

Störst utmaningar i kontrollmiljön för inköpsprocessen är avsaknad av
formell riskanalys – den för med sig att relevanta KPI: er att följa upp och
vilka leverantörer man bör kvalitetssäkra inte följer en riskbaserad
metodik.

Klassificering
åtgärd

på

Åtgärd

1.

Kräver systemstöd
- Agresso

■ Systemstöd så att ingen ensam skall kunna
genomföra en rekvisition bör skapas.
■ Inför trevägsmatchning igen. Resterande fakturor
som ej stöds av inköpsorder och godsmottagning
bör ha högre attestregler samt följas upp.
■ Ta bort/begränsa eller följ upp användandet av en
stående leverantör (99).
■ Automatisera processen för direktupphandling i
Agresso.

3.

Dokumentera
inköpsprocessen

■ Genomför och dokumentera en riskanalys för
inköpsområdet.
■ Utarbeta en formell uppföljning av inköpsområdet,
som baserar sig på den ovan rekommenderade
riskanalysen, och genomför denna regelbundet.
■ Genomför och dokumentera en riskbaserad
kvalitetsuppföljning av leverantörer.
■ Följ, på ett riskbaserat sätt, upp inköp utanför avtal.
■ Dokumentera
och
kommunicera
hur
godsmottagning och mottagningskontroll bör ske.

3.

Dokumentera
Agresso/TendSign

■ Årlig genomgång av behörigheter i Agresso och
TendSign bör ske och dokumenteras.
■ Begränsa antalet beställare.

5.

Informera

■ Återkommunicera etiska riktlinjer och verifiera
intressekonflikter i utvecklingssamtal.
■ Återkommunicera vilka leverantörer BEM/Borås
Stad har avtal med.

De åtgärder som kräver störst insats är relaterade till Agresso. Främst
avser de trevägsmatchning samt att ta bort möjligheten att ensam
genomföra hela inköpskedjan. En översyn av bolagets systemstöd håller
på att genomföras och ett nytt Inköpssystem planeras att upphandlas
inom kort.
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Borås Energi och Miljö

HR-processen – sammanfattande bedömning (32 st. kontroller)
Sammanfattande bedömning:

Prioriterade åtgärder:

HR-processen kännetecknas av etablerade rutiner och processer, men
det saknas en formell dokumentation och kollegial granskning i viktiga
kontroller.
Störst utmaning på internkontrollsområdet är de vida
behörigheterna och att man inte skiljer på olika roller i systemet – en roll
för löneprocessen och en roll för HR-processen.

Klassificering
på åtgärd

Åtgärd

1.

Kräver
systemstöd –
CGI Heroma

■ HR och lön bör inte ha samma behörigheter i systemet.
En person bör ansvara för att lägga in stående data,
medan en annan person bör ansvara för löpande
lönehantering. Vidare bör en ändringslista från
leverantör/Borås Stad-användargruppen för HeromaCGI efterfrågas för att stötta i denna kontroll.
■ Genomför/verifiera dokumenterad årlig genomgång av
behörigheter i CGI Heroma från Borås Stad.

3.

Dokumentera
HR-processen

■ Färdigställ dokumentationen av processen för
framtagande av underlag för skattedeklaration och lägg
upp i CANEA för att säkerställa versionshantering och
årlig uppdatering.
■ Uppdatera internt regelverk för att tydliggöra att
löneassistent
har
behörighet
att
godkänna
nettolönesumman, exempelvis genom att detta regleras
i attestordningen.

4.

Verifiera
viktiga
kontroller via
kollegial
granskning

■ Principen med kollegial granskning bör tillämpas för
stående data såsom månadslön, beräkningsgrundande
schema etc. Detta kan exempelvis göras med hjälp av
personalassistent.

5.

Informera

■ Återkommunicera etiska riktlinjer
intressekonflikter i utvecklingssamtal.
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Borås Energi och Miljö

Governance – sammanfattande bedömning (8 st. kontroller)
Sammanfattande bedömning:

Prioriterade åtgärder:

Governance – styrning och ledning omfattar alla enheter och
verksamheter inom Borås Energi och Miljö. I denna testningsomgång har
vi identifierat några kontroller, men det återstår att identifiera och testa
resterande del av verksamhetens styrningskontroller.

Klassificering
på åtgärd

Åtgärd

2.

■ För
att
få
mer
träffsäkerhet
i
styrelsens
utbildningsprogram så bör en styrelseutvärdering som
identifierar och riktar utbildningsinsatserna övervägas.

Utred

I denna omgång har vi sett god intern kontroll på området strategiska
planer och verksamhetsplaner, rapportering och uppföljning till styrelse
samt informationsgivning till anställda, samt avvikelsehantering. Vi har
identifierat förbättringsområden vad gäller styrelsens utbildningsprogram.
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Borås Energi och Miljö

Avfallsprocessen – sammanfattande bedömning (18 kontroller)
Sammanfattande bedömning:

Prioriterade åtgärder:

Processen kännetecknas fortfarande i vissa fall av stort personberoende
och avsaknad av kollegial granskning i viktiga kontroller men rutiner för
dessa har dokumenterats.

Klassificering
på åtgärd

Åtgärd

Flertalet kontroller saknar efter omorganisation kontrollägare.

1.

■ Dokumenterad årlig genomgång av behörigheter i
Qlikview/Victoria bör göras. Vidare bör behörigheterna i
Victoria begränsas.
■ Underliggande analyser för beräkning av avfallsskatt och
fakturering för iQR i Qlikview bör automatiseras i
permanenta
rapporter
som
kvalitetssäkras
och
uppdateras årligen med hänsyn till avtal/styrande KPI:er
från SKV.
■ Ta fram en rutin för veckovisa produktionsmöten där
uppföljning av inköp kontra egen produktion görs. Vidare
bör uppföljning av mix mot leverantörsavtal göras löpande
och diskussion ske på dessa uppföljningsmöten.

Kräver
systemstöd QlikView/Vic
toria
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Framåtblick

Borås Energi och Miljö

Föreslaget fortsatt arbete inom intern kontroll
-

Skapa och formalisera rutiner för det praktiska intern kontrollarbetet:
-

Själv-testning dokumentet, uppföljning och hantering av avvikelser

-

Forum för diskussion och beslut rörande intern kontroll (samordning med andra kontrollfunktioner)

-

Följa upp implementeringen av uppgradering av Agresso för att tillse att funktionalitet som stödjer intern kontroll har levererats.

-

Stötta inköp med riskanalys och fortsatt praktiskt arbete inom intern kontroll.

-

Gå igenom och kartlägga samt testa kontroller i följande nya områden:
-

Vatten

-

IT

-

Uppdatera och testa redan genomgångna processer.

-

Stötta arbetet mot oegentligheter genom en e-learning kurs.
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Bilagor

Borås Energi och Miljö

Bilaga 1

Kriterier för bedömning
Kriterier för bedömning

Slutsatser och rekommendationer i denna rapport

Vi har använt oss av ett trafikljussystem för att identifiera och
åskådliggöra hur väl en kontroll fungerar. Testning innebär bland
annat:

I denna rapport har vi valt att översiktligt presentera endast de
kontroller som är röda och gula och ge en översiktlig bakgrund till
vår bedömning.

— Åtkomst till system och behörighet

Vissa gröna och grå
förbättringsförslag, och
internkontrollplanen.

— Systemets funktionalitet
— Vilka styrande dokument som finns/används

(ej tillämpliga) kontroller kan ha
dessa anges i den detaljerade

— Personberoende

Åtgärder klassificeras efter hur komplex och stor insats som krävs
för att nå en tillfredsställande kontrollnivå. Följande kategorier
används i denna rapport där 1 visar på högst komplexitet/större
förändring och 5 på lägst komplexitet/mindre förändring och
möjlighet till snabb förbättring:

— Dualitet – fyra ögons princip

1.

Kräver systemstöd: Kontrollen behöver bli systembaserad
och samverkan med systemleverantör behövs

2.

Utred: Bolaget behöver fatta beslut i frågan och sedan införa
kontrollen

3.

Dokumentera: Processen finns på plats men kontrollen är inte
dokumenterad

4.

Verifiera: Kontrollen finns på plats men saknar dualitet – fyra
ögons princip

5.

Informera: kontrollen finns men behöver kommuniceras bättre

— Förekomst av arbetspapper/instruktioner
— Bedömning av om kontrollen är automatisk eller manuell

Definitionerna i trafikljussystemet är följande:
Bedömning av kontroller
Kontrollen finns inte eller fungerar inte
Kontrollen saknas och/eller är konstruerad på fel sätt.
Kontrollen är inte dokumenterad. Våra rekommendationer
anger insats som krävs för att få en tillfredsställande kontroll.
Kontrollen fungerar delvis
Design- eller funktionalitetsbrister kan finnas. Kontrollen kan
sakna dokumentation. Våra rekommendationer anger insats
som krävs för att få en tillfredsställande kontroll.
Kontrollen fungerar tillfredställande
God design och funktionalitet och kontrollen är dokumenterad.
Mindre effektivitetsförbättringar kan finnas och vi anger dem
som förbättringsförslag.
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Borås Energi och Miljö

Bilaga 2

Utdrag ur ekonomihandbok
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Borås Energi och Miljö

Bilaga 3

Exempel på dokumentation av kontroller

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

21

Borås Energi och Miljö

Bilaga 4

Utdrag ur arbetsdokument för själv-testning
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Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB
Riskanalys &
internkontrollplan
Senast uppdaterad: 2016-11-15

Urval:
Prio, högst: 1
Total, lägst: 50

Omvärlden
Id
OM1
OM2
OM3

Riskrubrik
Lev KK
Brist i leverans
Myndighetsprocesser

OM4
OM5
OM6
OM7
OM8
OM9

Otrygghet
Politiskt beslut
Konjunktur
Stadsdelar
Klimatförändringar
Förtroende

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Leverantörer går i konkurs
Leveransförhållanden som inte fungerar
Tröga myndighetsprocesser förhindrar oss att påbörja
nya projekt.
Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng
Förändrad politiskt förhållningssätt till hyresrätten
Konjunkturen
Mindre fokus på Fristad i Borås Stad
Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer
Minskat förtroendekapital/anseende

2016-11-15

Sannolikhet
5
5
8

Konsekvens
5
5
6

Total
25
25
48

Prio
3
3
2

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

4
5
5
8
3
4

6
7
7
6
4
8

24
35
35
48
12
32

2
3
3
2
3
2

2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-08-27

Uppdaterad

Verksamheten
Id
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

Riskrubrik
Fel hyra
Felaktiga inköp
Risk för vakanser
Ökad omflyttning
Krishantering
Hyresnivåer
Hyresgäster
Hyresgästkrav
Sekretess

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Risk för att felaktiga hyror debiteras ut
Risk att direktupphandlingar sker på felaktigt sätt
Risk för vakanser
Risk för ökad omflyttning/slitage
Bristfällig krishantering personal, egendom/hg samt Borås Stad
Minskade hyresnivåer
Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar
Ökade krav från hyresgäster
Bolagets affärshemligheter sprids av anställda eller styrelse

Sannolikhet
3
5
2
1
3
1
7
5
2

Konsekvens
4
7
8
6
6
6
7
5
9

2016-11-15
Total
12
35
16
6
18
6
49
25
18

Prio
2
2
3
3
3
3
1
3
3

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2016-10-31

Uppdaterad

Personal och löner
Id
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Riskrubrik
Felrekrytering
Arbetsolyckor
Pensionsavgångar
Sjukfrånvaro
Lön i ej tid
Fel lön
Personolyckor
Personberoende
Långtidsfrånvaro
nyckelpersoner
Smittorisker för personal

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Felrekrytering
Arbetsolyckor inte rapporteras
Stora pensionsavgångar inom ett 5-10 årsperspektiv
Lång och kostsam sjukfrånvaro
Att lön ej utbetalas i tid
Felaktig lön utbetalas
Risk för personolyckor (personal, externa)
Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och
inköp
En eller flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid.
T.ex. via sticksår

2016-11-15

Sannolikhet
3
3
7
4
2
3
3
3

Konsekvens
7
3
3
6
6
4
8
7

Total
21
9
21
24
12
12
24
21

Prio
3
3
2
3
3
3
2
3

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

6

8

48

2

2013-07-02

1

8

8

3

2013-08-19

Uppdaterad

Fastigheter och fastighetsservice
Id
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Riskrubrik
Fel byggteknik
Radon
Maskinpark
Eftersatt UH
Felprioriterade projekt
Egendomskada
Försäkringsskydd

Beskrivning
Användandet av metod/material som inte håller
Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna
Risk för ej funktionell maskinpark
Eftersatt underhåll
Felprioritering av projekt
Risk för skador på våra fastigheter
Bristfälligt försäkringsskydd

Fristadbostäder AB
Sannolikhet
5
2
1
9
3
4
3

Konsekvens
8
7
3
9
5
8
7

2016-11-15
Total
40
14
3
81
15
32
21

Prio
3
3
3
1
3
2
3

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

Uppdaterad

Ekonomi
Id
Riskrubrik
E1 Likviditetsbrist
E2 Nya lån
E3

Räntehöjningar

E4
E5
E6
E7

Olämplig motpart
Finanspolicy
Förskingring
Kortsiktighet

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Risk för likviditetsbrist
Risk för att vi inte får nya lån vid nybyggnation eller då
gamla lån löper ut
Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så
snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter
Risk för affärer med olämplig motpart
Risk för att finanspolicyn inte efterlevs
Risk för förskingrig av bolagets tillgångar
Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut

2016-11-15

Sannolikhet
2
1

Konsekvens
9
9

Total
18
9

Prio
3
3

Skapad
2013-04-30
2013-04-30

1

9

9

3

2013-04-30

2
2
2
4

7
8
9
9

14
16
18
36

3
3
3
2

2013-04-30
2013-04-30
2013-05-17
2013-05-17

Uppdaterad

Redovisning/Rapportering
Id
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Riskrubrik
Årsredovisningen
Felaktig kontering
Misstämning värden
Fel PR/BU
Taxor
Soc avg/källskatt
Felaktiga fakturor
Periodisering kostnader
Fastighetsvärdering
Upp- och nedskrivning
Värdeår
Utrangering maskiner

R13
R14
R15
R16

Moms
Attestregler
Överskriden projektbudget
Nya redovisningsregler

Fristadbostäder AB

Beskrivning
Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen
Risk för felaktig redovisning/kontering
Risk för olika värden i olika system
Risk för felaktiga prognoser och budget
Risk för felaktig värdering av taxor
Sociala avgifter och källskatt beräknas fel
Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas
Risk att kostnader tas i fel period
Risk för felaktig värdering av fastigheterna
Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar
Risk för fel hantering av värdeår
Risk för att utrangerade maskiner och inventarier
finns kvar i anläggningsregistret
Risk för felaktig hantering av moms
Risk för att attestregler inte efterlevs
Risk för överskridande av projektbudget
Risk för att välja fel system för
komponentavskrivning

Sannolikhet Konsekvens
2
4
2
3
3
5
4
5
2
5
1
3
4
5
2
4
6
7
5
8
2
3
3
3
4
2
6
6

5
3
7
8

2016-11-15
Total
8
6
15
20
10
3
20
8
42
40
6
9

Prio
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

20
6
42
48

2
3
1
3

2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

Uppdaterad

2013-08-27

IT/Hjälpsystem
Id
IT1
IT2
IT3
IT4
IT5
IT6
IT7
IT8
IT9
IT10
IT11
IT12
IT13
IT14

Riskrubrik
Åtkomst personaluppgifter
Dataintrång
Felaktig information
Driftstörningar
Föråldrade IT-system
Bristande kompetens
Fysisk IT-miljö
Back-up
Uppföljning IT-investeringar
Kravspecifikation ITinvesteringar
Sabotage
Felaktiga behörigheter
Störning för kund
Fastighetsstöd havererar

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Obehörig åtkomst till personaluppgifter
Dataintrång
Felaktig information i våra olika system
Driftsstörningar
Föråldrade IT-system
Bristfällig kompetens/utbildning i system
Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.)
Bristfälliga backup-rutiner
Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar
Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar
Sabotage av hemsida och intranät
Anställda har större behörighet än tjänsten kräver
Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem
Fastighetssystemet havererar

2016-11-15

Sannolikhet
4
2
5
5
3
7
2
2
1
3

Konsekvens
2
6
6
8
5
6
7
7
4
6

Total
8
12
30
40
15
42
14
14
4
18

Prio
3
3
2
2
3
1
3
3
3
3

1
4
4
4

8
6
4
6

8
24
16
24

3
2
2
3

Skapad
Uppdaterad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

Lagar och andra krav
Id
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

Riskrubrik
Handlingar
Efterlevnad lagar
Uppdaterade nya lagar
Ägardirektiv
Inköpspolicy

Fristadbostäder AB

Beskrivning
Risk för att handlingar försvinner
Bristande efterlevnad av lagar
Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning
Risk för att ägardirektivet inte efterföljs
Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många
beställare)
Miljö- och kvalitetspolicy
Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy
Jämställdhetsplan
Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan
Brandskyddspolicy
Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy
LOU
Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande
myndighet (LOU)
Dokumenthantering
Felaktig dokumenthantering kontroll utgående
handlingar
Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej
uppfylls.
Intern kontrollplan
Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig
Fastighetsägaransvaret
Brister i fastighetsägaransvaret

2016-11-15

Sannolikhet
2
2
2
2
4

Konsekvens
8
6
6
7
6

Total
16
12
12
14
24

Prio
3
2
2
3
1

Skapad
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

2
3
3
4
5

4
7
3
8
7

8
21
9
32
35

2
2
3
1
2

2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30
2013-04-30

5

6

30

2

2013-04-30

4

5

20

3

2013-04-30

9
4

5
5

45
20

1
3

2013-04-30
2013-04-30

Uppdaterad

Extraordinära händelser
Id
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Riskrubrik
Brand, hyreshus
Brand, bolaget
Dödsfall
Kris
Sjukskrivning
Hot
Avbrott, el
Avbrott, vatten
Avbrott, fjärrvärme
Miljöolycka

Fristadbostäder AB

Beskrivning
Brand i hyreshus
Brand i bolagets kontor eller bovärdslokal
Påträffat dödsfall i tjänsten
Kris hos personal (dödsfall, personligt mm)
Långtidssjukskriven personal (fler än två)
Hot mot personal
Längre elavbrott (över ett dygn vintertid)
Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid)
Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid)
Större miljöolycka

Sannolikhet Konsekvens
6
10
2
9
6
6
6
9
4
6
2
9
2
9
2
9
2
9
2
9

2016-11-15
Total
60
18
36
54
24
18
18
18
18
18

Prio
1
2
2
1
2
2
3
3
3
2

Skapad
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18
2012-09-18

Uppdaterad

Miljö
Id
M1
M2
M3
M4
M5

Riskrubrik
Lågprioritering
Kortsiktighet
Måluppfyllnad
Handlingsplan
Farligt avfall

Fristadbostäder AB
Beskrivning
Miljöåtgärder lågprioriteras
Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut
Miljömålen uppnås ej
Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej
Risk för felaktig hantering av farligt avfall

Sannolikhet Konsekvens
2
7
4
7
7
2
7
5
2
6

2016-11-15
Total
14
28
14
35
12

Prio
2
2
2
2
3

Skapad
2013-05-17
2013-05-17
2013-05-29
2013-05-29
2013-04-30

Uppdaterad

Urval
Id
V7
F4
R15
IT6
K5
K9
K13
X1
X4

Fristadbostäder AB
Riskrubrik
Hyresgäster
Eftersatt UH
Överskriden projektbudget
Bristande kompetens
Inköpspolicy
Brandskyddspolicy
Intern kontrollplan
Brand, hyreshus
Kris

Beskrivning
Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar
Eftersatt underhåll
Risk för överskridande av projektbudget
Bristfällig kompetens/utbildning i system
Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många beställare)
Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy
Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig
Brand i hyreshus
Kris hos personal (dödsfall, personligt mm)

2016-11-15
Total
49
81
42
42
24
32
45
60
54

Prio
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Internkontrollplan

Fristadbostäder AB
RISK

Id
V7

Riskrubrik
Hyresgäster

F4-1 Eftersatt UH

Beskrivning
Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt,
slitage, störningar
Uppdaterad underhållsplan

2016-11-15

KONTROLLMOMENT
Total
49

Prio
1

81

1

Nyckelkontroll/aktivitet
UC tas alltid innan kontrakt skrivs

Ansvarig
Uthyrare

Kontrollera att underhållsplanen följs

VD

PLANERING
Status
Pågår
Pågår

F4-2 Eftersatt UH

Fastighetsinventering

81

1

Genomför inventering (under tre år).

VD

R15

Överskriden
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget

42

1

Budgetera med buffertutrymme i
årsbudgeten.

VD

IT6

Bristande kompetens

Bristfällig kompetens/utbildning i system

42

1

K5

Inköpspolicy

24

1

K9

Brandskyddspolicy

32

1

K13

Intern kontrollplan

Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs
(många beställare)
Bristande efterlevnad av
brandskyddspolicy
Intern kontrollplan saknas eller är
bristfällig
Minska risken för och skador av bränder

45

1

Verksamhetssamordnare
Verksamhetssamordnare
Brandskyddsansvarig
VD

60

1

Inventera om all personal har relevant
IT-kompetens.
Minst ett informationstillfälle med
samtliga inköpsansvariga (6 st).
Information till all personal om
brandskyddspolicyn.
Revideras minst en gång per år enligt
rutin.
Informera om och uppmana
hyresgäster att testa brandvarnare
regelbundet
Informera löpande om brandrisker till
hyresgästerna.
Krishanteringsplan är färdigställd och
införd
Avtal upprättat.

X1-1 Brand, hyreshus

X1-2 Brand, hyreshus

Minska risken för och skador av bränder

60

1

X1-3 Brand, hyreshus

Ta fram krishanteringsplan för inträffad
brand (roller, agerande mm)
Avtal med extern partner om krisstöd,
utbildning mm.

60

1

54

1

X4-1 Kris hos personal
(dödsfall, personligt
mm)
X4-2 Kris hos personal
(dödsfall, personligt
mm)

Planera och genomför utbildningar.

Pågår

Klar

Uthyrare

Metod för verifiering
Gör stickprov på minst fyra nya
kontrakt per år
Genomgång och avstämning av
underhållsplan. Dokumenteras i
styrelseprotokoll.
Löpande genomgång av utfall av
inventering.
Löpande genomgång av års- och
projektbudget. Dokumenteras i
styrelseprotokoll.
Rapport till VD.

Kontrollansvarig
VD

Tidplan
Löpande

Kommentar
I handlingsplan

Styrelse

Årligen, feb, maj och
sep

Styrelse

2015-2017

Styrelse

Löpande

VD

2017-12-31

I handlingsplan

VD

2017-12-31

I handlingsplan

VD

2015-10-31

I handlingsplan

Minnesanteckningar från
informationsträff.
Minnesanteckningar från
informationsträff.
Kontroll att rutinen efterlevs.
Dokumenteras i styrelseprotokoll.
Antal informationstillfällen

Styrelse

Årligen i maj

VD

Årligen

I handlingsplan

Antal informationstillfällen

VD

Årligen

I handlingsplan

Kontroll att planen är klar och införd

VD

2015-12-31

I handlingsplan

Avtalsgenomgång.

Styrelse

2014-12-31

I handlingsplan

Antal medarbetare som utbildats.
Rapport till styrelse

Styrelse

2017-12-31

I handlingsplan

Pågår
Uthyrare
Brandskyddsansvarig
VD

Pågår
Klar
Klar

54

1

Utbildningar klara.

VD
Pågår

Datum
2013-10-11
2014-09-01
2015-02-15
2016-11-15

Reviderad av
KOS/PÖ
KOS
KOS
KOS

Kommentar
Första utgåvan av riskanalys och internkontrollplanen (IKP) klar!
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs
Lagt till V9 samt uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Arkiv - Internkontrollplan

Fristadbostäder AB

RISK
Id

Riskrubrik

Beskrivning

2016-11-15

KONTROLLMOMENT
Total

Prio

Nyckelkontroll/Aktivitet

Ansvarig

PLANERING
Status

Metod för verifiering

Ansvarig

Tidplan

Riskbeskrivning

Process

Risk att förlora kompetens om finansiering
uteblir

Finansiering

Sannolikhet

Konsekvens

8

Summa

8

Nyckelkontroll/Aktivitet
Att skapa bra relationer med våra finansiärer och hålla dem kontinuerligt
64 uppdaterade gällande vår verksamher och utveckling.

Ansvarig

VD

7

8

10

5

En annan politisk styrning i Borås kan medföra att Inkubaton får ett förändrat
uppdrag. Vi måste ha täta avstämningar med vår ägare och hålla dem
56 uppdaterade gällande vår verksamhet samt vara lyhörda för deras önskemål.
Att ständigt arbeta för att klara vår leverens så kostnadseffektivt som möjligt. Att
anpassa verksamheten efter den finansiering som erhålls. Att arbeta för att nå en
50 mer stabil och lpångsiktig finansiering.

6

8

Rekrytera, vidareutbilda och behålla kompetent personal. Att skapa samarbeten
48 där andra kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och värdeskapande tjänster. VD

5

9

Att ständigt vara närvarande i de nätverk där vi bedömmer att potentiella kunder
finns. Att förpacka vårt erbjudande på ett sätt som utmärker oss i "vimlet" av
verksamheter som vänder sig till vår målgrupp. Att alltid fokusera på att leverera
45 konkret och värdeskapande nytta för att på så sätt skapa ett gott renomée!!!
VD

Missade ansökningar avssende finansiering:
känner inte till dem/glömt bort att söka.
Finansiering

7

6

För mycket administration riskerar att
hämma kvalite till kunder

6

7

Öppen miljö - dålig säkerhet, stöld, sekretess Omvärld

7

6

Risk att förlora kompetens om finansiering
känns otrygg/varierar

5

8

Att kontinuerligt bevaka finansiärers hemsidor för att inte missa utlysningar. Att
42 skapa bra relationer med våra finansiärer och vår branschförening SiSP.
Arbeta effektivt med hänsyn till administration. Att skilja på huvudprocesser och
stödprocesser. Att ifrågasätta arbetsuppgifter som inte skapar direkt nytta vör
42 våra kunder.
Informera alla kunder om varför vi har en öppen miljö och hur det påverkar oss
och våra kunder. Var lyhörd för människor vi inte känner (igen). Hålla koll på vilka
42 som kan kvittera ut nycklar och nyckelbrickor.
Arbeta för långsiktig finansierig. Informera om tryggheten med Borås Stad som
ärgare. Arbeta aktivt för att skapa ett trivsamt arbetsklimat med intressanta och
utmanande arbetsuppgifter. Informera medarbetare om deras möjlighet att
40 påverka vår finansiering.

Politisk påverkan - snabba skiftningar

Omvärld

Ej tillräcklig finansiering för befintlig
verksamhet

Finansiering

Kvalite i erbjudande till kunder beroende på
finansiering
Affärsutvecklingsprocessen

För lågt kvalitativt el kvantitativt inflöde (vi
har för litet kunduderlag)

Säljprocessen

Administration och rutiner

Organisation

Styrelse /
VD
Styrelse /
VD

VD

VD / Alla

VD

VD

Vår kompetens blir förlegad om vi inte
kompetensutvecklar oss/hänger med i tiden Affärsutvecklingsprocessen

5

8

Var uppmärksam på förändrade behov hos våra kunder. Vara uppkopplad mot de
organisationer/miljöer som ligger långt fram gällande metod- och
40 prosessutveckling inom vår bransch. Erbjud relevant kompetensutveckling.
VD

Risk för misstag i ekonomihantering

Ekonomi och administration

5

8

Redundans i ekonomihanteringen genom kontinuerliga avstämningar med vår
Ekonomi40 ekonomileverantör. Dubbelattest på alla betalningar. Utarbetade ekonomirutiner. ansvarig

Att vi inte når våra finansiärers mål

Finansiering

4

9

36 Täta avstämningar med våra finansiärer gällande vår måluppfyllnad.

VD/Alla

Missnöjda kunder

Affärsutvecklingsprocessen

3

8

Genomföra årliga NKI:er. Täta avstämningar mellan kund och kundansvaring
24 (minst månadsvis).

VD /kundansvarig

Liten organisation/ sårbara om någon blir
långvarigt sjuk

Organisation

3

7

Ingen rutin för krishantering

Administration och rutiner

3

7

Att vi inte når ägares förväntningar

Finansiering

2

9

Att vi inte följer lagar och förordningar.

Lagar och riktlinjer

2

8

Ekonomiansvarig
21 Upprätta och informera om rutin. Anhöriglista finns.
Styrelsen stämmer av ägardirektivet årligen, vilket protokollförs. Plupp- och Tupp- Styrelse /
VD
18 samtal. Borås Stads chefsmöten.
Ägare
Borås stad skickar löpande ut rutiner för lagar, riktlinjer och och policys samt hur /styrelse /
VD
16 dessa ska följas. Arbetsordning och rapportinstruktioner är upprättade.

För högt inflöde (vi hinner inte med)

Säljprocessen

2

7

Fokusera på de som skapar mest värde för våra ägare. Hänvisa kunder till
14 samarbetspartners. Rekrytera extra resurs vid behov om ekonomin tillåter det.

Missade rekvisitioner

Administration och rutiner

1

8

21 Företagshälsovård. Tillåtande kultur där arbetstrivserl får och skall diskuteras.

Upprätta rutiner för rekvisitioner. Täta avstämningar mellan projektledare,
8 ekonomiansvarig och finansiärer.

Riskerna nedan har en faktor under 40 samt en konsekvens under 7, varför de inte bedöms allvarliga för verksamhetens fortlevnad.
Ansökan ej beviljad

Finansiering

5

6

30

Liten organisation/ sårbara om någon säger
upp sig
Organisation

5

4

20

4

5

20

4

5

20

Ingen kontroll på vår IT
IT
Bristfälliga IT-system motverkar kvalite och
säkerhet i vårt administrativa arbete
IT
För högt inflöde med för låg kvalite
Fel fokus på verksamhet pga
projektfinansiering (så att vi missar
kärnverksamhet)

Säljprocessen

6

3

18

Finansiering

5

3

15

Dålig medial uppmärksamhet

Säljprocessen

2

5

10

Inget kollektivavtal - risk för att vi inte följer
gällande arbetslagar
Lagar och riktlinjer

2

5

10

Bristande trovärdighet när vi inte lever som
vi lär. Rutiner, lagar kollektivavtal ej i paritet
med de tillväxtbolag som vi vill stötta
Lagar och riktlinjer

3

3

9

Likviditetsbrist pga missad rekvirering

Administration och rutiner

2

4

8

Kundfordringar ej betalda

Administration och rutiner

3

2

6

VD

Alla
Ekonomiansvarig

Internkontrollplan
Omgivning
Intäktsprocessen
Inköpsprocessen
Projektprocesen
Underhållsprocessen
Anläggningstillgångar
HR-Processen
Bokslutsprocessen
Miljö
IT
Lagar och riktlinjer

2017-02-20
Tagen i styrelsen 2017-03-06

INTERNKONTROLLPLAN
FÖR 2017

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Nyckelkontroll/-aktivitet

Risk för vakanser

Risk för vakanser

Intäktsprocessen

Risk för eftersatt underhåll
Sandhultsbostäder risk för att
det finns ett stort framtida
underhållsbehov
Risk för ätor ej medräknat i
kalkylen. Projektet blir dyrare
än tänkt
Risk för att det hittas
tilläggskostnader som inte
kunde förutsägas i samband
med upphandlingen

Risk för eftersatt underhåll
Risk för eftersatt underhåll

Underhållsprocessen

Kontroll per kvartal av vilka
vakanser som finns så att
åtgärder kan sättas in.
Underhållsplaner över
underhållsbehovet där
prioreteringar genomförs

Risk för att löpande inköp
överstiger gränsen för
direktupphandling

Risk för att
direkupphandlingsreglerna
överskrids.

Underhållsprocessen
Risk för ätor ej är medräknat Projektprocessen
i kalkyl
Risk för att alla kostnader ej
finns med i
upphandlingsunderlaget

Projektprocessen
Upphandlingsprocessen

Vd går igenon och godkänner
tillkommande Ätor

Frekvens Kontrollä Dokumentation
gare

Metod för verifiering

Testper Tidpunkt för Dokumenter Testad
son
testning
ad testning datum/
sign

kvartal

HSB

Sammanställning över vakanser

Säkerställa att uppföljning av
vakanser genomförs.

VD

Kvartal

Årligen

HSB

Sammanställning över
underhållsplaner

Säkerställa att underhållsplaner
tas fram och prioriteras årligen

VD

Årligen

VD

Godkänd lista av Ätor

Kontroll av att ätorna har blivit
godkända av VD

Styrelse

Löpande

Underskriven beställning av
anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och Styrelse
gör beställning av upphandlingen.

Löpande

Underskriven
leverantörsreskontra att
genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom Styrelse
och godkänt leverantörsregister
för att säkerställa att
direktupphandlingsreglerna ej
överträdes.

1 ggr per år.

Löpande

VD går igenom
Löpande VD
förfrågningsunderlagen och
godkänner dessa innan anbud
skcikas ut. VD skriver en
beställning som skrivs under av
VD.
3 ggr per år VD
VD går igenom
leverantörsregistret tre gånger
per år för att kontrollera att
ingen leverantör överstiger
gränsen för direktupphandling
eller riskerar att överstiga
direktupphandlingsreglerna

OMVÄRLDEN
# Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Sannolikhet

Konsekvens Summa

Nyckelkontroll/‐aktivitet

Kontrollägare

Åtgärd

Frekvens

VERKSAMHETEN
#

Riskdefinition
Oegentligheter

Riskbeskrivning
Risk för oegentligheter inom
verksamheten

Process

Sannolikhet
3

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
10
30

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

INKÖPSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Att HSB gör felbedömningar i samband
med inköp ‐ felinköp

Process

Sannolikhet Konsekvens
4
8

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
32

Kontrollägare

Åtgärd

Frekvens

UPPHANDLINGSPROCESSEN
# Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid
Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för
direktupphandling
Risk för att det inte finns tillräcklig
underhållskompetens i samband med upphandling
Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga
anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt
Risk för flera entreprenörer vid upphandling av
teknisk adminstration samt yttre underhåll.

Process

Sannolikhet

Konsekvens

Summa

Nyckelkontroll/‐aktivitet

3

3

9

6

8

48

2
4

6
9

12
36

5

5

25

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

INTÄKTSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för att samtliga hyror ej faktureras
eller till felaktigt belopp
Risk för vakanser
Risk för att hyresgästen inte betalar
Risk för överprövning av anbud.

Process

Sannolikhet

Konsekvens
4

8

5
3
7
2

10
3
7
5

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
32
50
9
49
10

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

UNDERHÅLLSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Process
Risk för att underhållskostnader inte kan
finansieras
Risk att inte allt underhåll finns med i
underhållsplanen
Risk för att prioritering av
underhållsåtgärder blir fel.
Risk för eftersatt underhåll
Sandhultsbostäder risk för att det finns
ett stort framtida underhållsbehov

Sannolikhet

Konsekvens

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
64

8

8

5

5

25

5

5

25

7
8

8
8

56
64

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

PROJEKTPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Sannolikhet

Konsekvens

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet

Risk för ätor ej medräknat i kalkylen.
Projektet blir dyrare än tänkt

7

7

49

Risk för att det hittas
tilläggskostnader som inte kunde
förutsägas i samband med
upphandlingen
Risk att det inte finns kompent
byggledare som kan styra projektet.

7

7

49

5

8

40

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

FINANSIERINGSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Risk för ökade räntekostnader
Efterlevnad av finanspolicyn
Likviditetsbrist
Risk för ökade räntekostnader

Process

Sannolikhet Konsekvens

3
3
5
Se ovan

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet

7
3
5

21
9
25

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

HR PROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för långtidssjukskrivningar
Risk för personberoende på VD‐
tjänsten

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
4
4

10
10

40
40

Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för felaktig kontering på grund
av bristande kompetens.
Risk för bristande kompetens i
samband med upprättande av
budget och bokslut
Risk för moms och källskatt ej
betalas i korrekt tid och rätt tid
Risk för nedskrivning av fastigheter

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
4
4
16
4

6

24

2

5

10

3

7

21

IT‐PROCESSEN
# Riskdefinition Riskbeskrivning
Stöld av dator
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator

Process

Sannolikhet

Konsekvens
2
4

9
9

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
18
36

LAGAR OCH RIKTLINJER
# Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för att fastigheterna ej är
försäkrade
Risk för att lagar ej efterlevs
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
3
8
24
7
4

7
5

49
20

2017-01-17
Tagen i styrelsen 2017-01-18

INTERNKONTROLLPLAN
FÖR 2017

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Nyckelkontroll/-aktivitet

Risk för vakanser

Risk för vakanser

Intäktsprocessen

Kontroll per kvartal av vilka
vakanser som finns så att
åtgärder kan sättas in.

kvartal

HSB

Sammanställning över vakanser

Säkerställa att uppföljning av
vakanser genomförs.

VD

Kvartal

Risk för eftersatt underhåll

Risk för eftersatt underhåll

Underhållsprocessen

Underhållsplaner över
underhållsbehovet där
prioreteringar genomförs.

Årligen

HSB

Sammanställning över
underhållsplaner

Säkerställa att underhållsplaner
tas fram och prioriteras årligen

VD

Årligen

Risk för ÄTOR ej medräknat i
kalkylen. Projektet blir dyrare
än tänkt
Risk för att det hittas
tilläggskostnader som inte
kunde förutsägas i samband
med upphandlingen

Risk för ätor ej är medräknat Projektprocessen
i kalkyl

Vd går igenom och godkänner
tillkommande Ätor

Löpande

VD

Godkänd lista av Ätor

Kontroll av att ätorna har blivit
godkända av VD

Styrelse

3 ggr per år

Risk för att alla kostnader ej Projektprocessen
finns med i
upphandlingsunderlaget

VD går tillsammans med
projektledaren igenom
förfrågningsunderlagen och
godkänner dessa innan
anbudsförfrågan skickas ut. VD
alternativt projektledaren
skriver efter upphandlingen en
beställning som skrivs under av
VD.

Löpande

VD

Underskriven beställning av
anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och Styrelse
gör beställning av upphandlingen.

3 ggr per år

Risk för att löpande inköp
överstiger gränsen för
direktupphandling (LOU)

Risk för att
direkupphandlingsreglerna
överskrids.

VD går igenom leverantörs‐
registret tre gånger per år för
att kontrollera att ingen
leverantör överstiger gränsen
för direktupphandling eller
riskerar att överstiga belopp
enligt
direktupphandlingsreglerna.

Underskriven
leverantörsreskontra att
genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom Styrelse
och godkänt leverantörsregister
för att säkerställa att
direktupphandlingsreglerna ej
överträdes.

1 ggr per år.

Upphandlingsprocessen

Frekvens Kontroll- Dokumentation
ägare

3 ggr per år VD

Metod för verifiering

Testper Tidpunkt för Dokumenter Testad
son
testning
ad testning datum/
sign

#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Sannolikhet

Konsekvens

Summa

Nyckelkontroll/‐aktivitet

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

VERKSAMHETEN
#

Riskdefinition
Oegentligheter

Riskbeskrivning
Risk för oegentligheter inom
verksamheten

Process

Sannolikhet
3

Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
10
30

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

INKÖPSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Att HSB gör felbedömningar i samband
med inköp ‐ felinköp

Process

Sannolikhet Konsekvens
4
8

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
32

Kontrollägare

Åtgärd

Frekvens

UPPHANDLINGSPROCESSEN
# Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid
Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för
direktupphandling
Risk för att det inte finns tillräcklig
underhållskompetens i samband med upphandling
Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga
anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt
Risk för flera entreprenörer vid upphandling av
teknisk adminstration samt yttre underhåll.

Process

Sannolikhet

Konsekvens

Summa

Nyckelkontroll/‐aktivitet

3

3

9

6

8

48

2
4

6
9

12
36

5

5

25

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

INTÄKTSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för att samtliga hyror ej faktureras
eller till felaktigt belopp
Risk för vakanser
Risk för att hyresgästen inte betalar
Risk för överprövning av anbud.

Process

Sannolikhet

Konsekvens
4

8

5
3
7
2

10
3
7
5

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
32
50
9
49
10

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

UNDERHÅLLSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Process
Risk för att underhållskostnader inte kan
finansieras
Risk att inte allt underhåll finns med i
underhållsplanen
Risk för att prioritering av
underhållsåtgärder blir fel.
Risk för eftersatt underhåll

Sannolikhet

Konsekvens

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
100

8

8

5

5

25

5

5

25

7

8

56

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

PROJEKTPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Process

Sannolikhet

Konsekvens

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet

Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen.
Projektet blir dyrare än tänkt

7

7

49

Risk för att det hittas
tilläggskostnader som inte kunde
förutsägas i samband med
upphandlingen
Risk att det inte finns kompent
byggledare som kan styra projektet.

7

7

49

5

8

40

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

FINANSIERINGSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning

Risk för ökade räntekostnader
Efterlevnad av finanspolicyn
Likviditetsbrist
Risk för ökade räntekostnader

Process

Sannolikhet Konsekvens

3
3
5
Se ovan

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet

7
3
5

21
9
25

Kontrollägare

Dokumentation

Frekvens

HR PROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för långtidssjukskrivningar
Risk för personberoende på VD‐
tjänsten

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet
4
4

10
10

40
40

Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN
#

Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för felaktig kontering på grund
av bristande kompetens.
Risk för bristande kompetens i
samband med upprättande av
budget och bokslut
Risk för moms och källskatt ej
betalas i korrekt tid och rätt tid
Risk för nedskrivning av fastigheter

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
4
4
16
4

6

24

2

5

10

3

7

21

IT‐PROCESSEN
# Riskdefinition Riskbeskrivning
Stöld av dator
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator

Process

Sannolikhet

Konsekvens
2
4

9
9

Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
18
36

LAGAR OCH RIKTLINJER
# Riskdefinition

Riskbeskrivning
Risk för att fastigheterna ej är
försäkrade
Risk för att lagar ej efterlevs
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs

Process

Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
3
8
24
7
4

7
5

49
20

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN 2016
Kontrollområde
(rutin/system)
Avtalsarkivet (register i Palette)

Kontrollmoment

Kontrollansvarig
Att avtalsarkivet är uppdaterat, ej aktuella Ekonomichef
avtal uppsagda och gällande
omförhandlade eller förlängda.

Rapportering till Utfört
VD

Under året har alla avtal skannats in i Palette. Alla
avtal som skannats in i Palette Contract har kollats av
om det var några förlängda avtal.

PUL

Granskning av att Personuppgiftslagen
(PUL) efterföljs i Fast2

Ekonomichef o
boendeservicechef

VD

Avtalstrohet

Sker fakturering enligt avtal

Controller

Ekonomichef

Inköpsrutiner: Ekonomi

Inköp upphandlade ramavtal

Controller

Ekonomichef

Fakturering enl
besiktningsprotokoll
Aff-koder i Fast2 till skötselteam:
Kvalitet/ekonomi
Ekonomi/Kvalitet
Investeringar

Sker fakturering till hyresgäst efter gjorda
besiktningsprotokoll
Egen kontroll samordnare

Chef
Kundservice
Områdeschef

Boservicechef

Respektive chef
Controller

Närmaste chef
Ekonomichef

PA

Personalchef

Kontrollen sker månadsvis.

Polisanmälan/Qoll/Skadegörelse

Avrapportering öppna AO i Fast2
Kontroll av:
* Investering/kostnad (kontering)
* Moms
* Beloppsnivå
Granskning av:
* kompbank, +/- tid enligt förhandling
* flexbank, +/- tid enligt förhandling
Kontroll av fakturor skadegörelse mot Qoll

Under året har det månatligen körts listor från Fast2
på "ordlistan". Listorna har gåtts igenom av
ekonomichef och boendeservicechef. Avidentifiering
av tidigare hyresgäster har körts varje månad under
året. Samma sak gäller rensning av Händelse &
dokumentmodulen.
Kontrollerat stickprov under juni och augusti.
* Fem leverantörer fick skicka kreditnota.
* Vi skrev två tilläggsavtal och tog med oss
erfarenheter till kommande upphandlingar.
Kontroll av inköp under perioden 150701-160630. Tre
leverantörer över gränsvärdet. Se bilaga.
Stickprov har gjorts i augusti och allt var fakturerat
kund.
Under året har det påbörjats arbetet med att lägga in
våra nya fastigheter i Fast2, Solrosen.
Kontrolleras löpande under året.
Investeringsprojekten kollas av i samband med
månadsuppföljning.

Respektive chef

Boservicechef

Myndighetsbesiktningar

Elrevision, hissar, portar, OVK

Under året har vi börjat använda Qoll som verktyg vid
polisanmälan och kontroll. Eftersom vi varit
underbemannade pga. sjukdom under hösten har
inte denna kontroll utförts.
Denna kontroll görs alltid i slutet av året och
dokumenteras.

Medarbetare, lokala avtal

Boservicechef

Affärsutvecklings VD
chef

Avslutad anställning
Leverantörsfakturor

Att personer som slutar är avslutade som
IT användare
Kontroll av:
* att utgiftens syfte framgår av faktura
eller bilaga
* rimlighet
* moms
* attestering och utanordning sker enligt
attestreglemente

IT-administratör

IT-chef

Fungerar löpande.

Controller

Ekonomichef

Var 100 faktura går till controller för extra kontroll.
Även vissa konton går till Ekonomichef som
representation och personalvård.

INTERN KONTROLL 2017
Nr: Kontrollområde
(rutin/system)

1

Fast 2

2

Palette

3

Inköpsrutiner:
Ekonomi

4

Dataskyddsförordningen

5

Polisanmällan
skadegörelse

6

Fast 2

Kontrollmoment

Kontrollera att
kundkreditfakturor är
attesterade i månad
mars, aug och nov och
att alla underlag finns
förvarade på
administrativa
avdelningen.

Kontrollansvarig

Controller

Kontroll avtal mot
Controller
leverantörsfakturor
Inköp upphandlade
Controller
ramavtal vi inte har avtal
med
Granskning av att
Ekonomichef
dataskyddsförordningen Bovärdschef
efterföljs i Fast 2.
Genom att köra
"ordlistan".
Avidentifiering av
hyresgäster och
rensning av Händelse &
dokumentmodulen.
Kontroll av
skadegörelsefakturor
mot Qoll
Nedsättning av hyra,
pga. men i boendet är
attesterade.

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Rapportering till Klart senast

3 ggr/år

Ekonomichef

December

2 ggr/år

Ekonomichef

Kontroll av inköp per 2 ggr/år
leverantör som
överskrider
gränsvärdet
Stickprov
1 ggr/år

Alla kreditfakturor

Stickprov

Respektive chef Ekonomisystemet
projektnummer
skador
Controller
Mars, aug och nov

Sanno- Konselikt kvens

Risk

4

3

12

Augusti/ Januari

3

3

9

Ekonomichef

Augusti/ Januari

3

3

9

VD

December

4

4

16

4 ggr/år

Boservicechef

April, augusti,
oktober, januari

4

3

12

3 ggr/år

Ekonomichef

Januari

4

3

12

Nr: Kontrollområde
(rutin/system)

Kontrollmoment

Kontrollansvarig

7

Fast 2

Kontrollera av avställda Chef kundlokaler/lägenheter blir
service
klara för uthyrning utan
dröjsmål
Kontroll av:
Controller
*att utgiftens syfte
framgår av faktura eller
bilaga
* rimlighet
* moms
* attestering och
utanordning sker enligt
attestreglementet

8

Leverantörsfakturor

9

Investeringar

10

Återlämnande av Att samtliga under
Boendenycklar
dagen utlånade nycklar servicechef
till entreprenörer
återlämnas

Kontroll av:
* investering/kostnad
(kontering)
* moms
* beloppsnivå

Controller

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Rapportering till Klart senast

2 ggr/år

Kundstödschef

Augusti och
januari

Var 100:e
faktura

Ekonomichef

Alla transaktioner på 1 ggr/år
10 st
investeringsprojekt
Samtliga
utlämningar under
en vecka

Alla

Stickprov

4 ggr/år

Sanno- Konselikt kvens

Risk

4

4

16

Januari

3

3

9

Ekonomichef

Januari

3

3

9

VD

Juni

3

2

6

E7
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Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2017
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev i fristående skola:

Grundskola

åk 1-6
åk 7-9

6 369 kr/mån
7 643 kr/mån

Ersättning per elev i fristående förskoleklass:

3 345 kr/mån

Ersättning per barn i fristående fritidshem:

2 349 kr/mån

Lovdagsersättning:

30,36 kr/tim

170601
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-06-01
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0736 611
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-05-29/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
1(3)
2017-06-12

Dnr 2016/KS0736

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson
Grundskoleförvaltningen
Borås Kristna skola
Internationella Engelska skolan i Borås
Kunskapsskolan AB
Borås Pastorat
Montessoriföreningen i Borås

Ersättning till fristående skolor, förskoleklasser och fritidshem 2017
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till fristående
skolor, förskoleklasser och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut om principer
för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret 2010.
Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under förutsättning att
några principiella förändringar inte görs. 2017 års ersättningar har beräknats utifrån
antagna principer. I beräkningen är hänsyn taget till en ny beräkningsmetod av kapitalkostnader, eftersom Borås stad nu följer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
rekommendationer av internränta på 1,75 % mot tidigare egen satt ränta på 3,5 %.
Borås stad följer fr om 2017 anvisningar från Rådet för kommunal redovisning avseende komponentavskrivning av kommunens lokaler.
De fristående skolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före kalenderårets början. Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2016 om ersättningarna
inför 2017. Beräkning av ersättningarna gjordes utifrån det förslag till budget som de
politiskt utsedda arbetsgrupperna för de blivande fackförvaltningarna lämnade i augusti 2016.
Kommunfullmäktige beslutade om Borås stads budget 2017 den 23-24 november
2016 som gav förutsättningar för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningarna till fristående skolor, fritidshem och förskoleklass har beräknats utifrån
den budget 2017 som Grundskolenämnden beslutade den 2017-02-28 samt kompletterande uppgifter från Grundskoleförvaltningen.
Ersättningar som ger ett högre bidrag till den fristående skolan, jämfört med Kommunstyrelsens beslut den 12 december 2016, gäller retroaktivt fr om årsskiftet. Om
ersättningarna blir lägre gäller de framgent, dvs från den 1 juli 2017.
Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 6 369 kr/mån och för elev i åk 7-9, 7 643 kr/mån.
Ersättningen har ökat med 3,0 % jämfört med tidigare beslut för år 2017.
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Bidraget per elev i åk 1-6 är 76 426 kr/år. I bidraget ingår pålägg för administration
med 2 100 kr/år och 4 326 kr/år som momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 91 711 kr/år. I bidraget ingår pålägg för administration
med 2 520 kr/år och 5 191 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 10 532 kr/år per elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2017.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 3 345 kr/mån. Ersättningen har ökat med 21,9 % jämfört
med tidigare beslut för år 2017.
Bidraget per elev är 40 144 kr/år. I bidraget ingår pålägg för administration med 1 103
kr/år och 2 272 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 7 077 kr/år per elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2017.
Fritidshem
Ersättningen för fritidshem är 2 349 kr/mån. Ersättningen har ökat med 2,4 % jämfört med tidigare beslut för år 2017.
Bidraget per elev är 25 844 kr/år. I bidraget ingår pålägg för administration med 710
kr/år och 1 463 kr/år som momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 254 kr/år per elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2017.
Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per vecka. ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 349/kr månad, vilket motsvarar
30,36 kr/tim.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 30,36 kr/tim.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2017.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
Bilagor: Beräkning av ersättning grundskola, förskoleklass och fritidshem

3

Besvärshänvisning
Vill Ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall Ni skriva till Förvaltningsrätten i
Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt Ni vill att beslutet skall ändras.
Överklagandet skall ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det Ni
fick del av beslutet.

Bilaga, beräkning av ersättning grundskola
Ansvar: 24*
Verksamhet 64* Grundskola
64100
64200
64300
64330
64340
64350
64430
64450
64500
64550
64560
64600
64670
64680
64710
64720
64810
64820
64930
64987
64988

Administration, grundskola
Skolmåltidsverksamhet, grundskola
Elevvård, grundskola
Skolhälsovård, grundskola
Psykologverksamhet, grundskola
Kuratorsverksamhet, grundskola
Skolskjutsar, linjetrafik
Skolskjutsar, upphandlade
Lokaler och fysisk miljö, grundskola
Vaktmästeri, grundskola
Städning och renhållning, grundskola
Undervisning, grundskola
Utbildn o arbetsmark.förbered åtgärder
Modersmålsundervisning
Elevassistenter, enl särskild definition
Elevassistenter, övriga
Läromedel och utrustning
Skolbibliotek
Statsbidrag, grundskola
Specialinstitutioner, grundskola
Övriga köpta/sålda grundsk.plats

Totalt
Adm. I PO-pålägget 0,65%

Enheter som inte ska ingå i underlaget samt korrgieringar

Helår 2017

CFL,
CFL
Budget
modersmål förberedelseklasser
86 597
-680
-689
66 000
-791
18 586
6 665
10 576
9 700
32 300
103 746
5 827
35 646
465 925
-9 688
3 697
9 993
-9 993
33 394
18 310
30 964
6 200
-2 176
5 325
118 559

CFL A-resurs
studiehandledning
-705
-330

Kommunikationsklass
-309

Sjukhusskolan

Summa

-75

Korr
rektorer
mfl
-37 230

37 230

-977

-20 943

-2 224

-5 440

-2 516

-408
-105

-323
-3 043
-161

-65

240
918

1 936
200

1 065 043

-10 673

-10 377

-21 648

-3 067

-9 095

-520

-3442
1 061 601

52
-10 621

41
-10 336

97
-21 551

12
-3 055

44
-9 051

11
-509

0

Vht som ej
Summa ska ingå
Underlag
46 579
-46 579
0
66 000
66 000
-791
-791
17 609
17 609
6 665
6 665
10 576
10 576
9 700
-9 700
0
32 300
-32 300
0
103 746
103 746
5 827
5 827
35 646
35 646
462 344
462 344
3 697
3 697
0
0
33 071
-33 071
0
14 859
14 859
30 633
30 633
6 200
6 200
0
0
6 243
-6 243
0
118 759
-118 759
0
1 009 663

173
-3 012
173 1 006 651

-246 652

763 011

-3 012
-246 652 759 999

Underlag

759 999

Korrigeringar/särskilda poster som inte ska ingå i underlaget
Ersättning små skolor på små orter
Ersättning särskilt utsatta skolor
Flyktingbidrag
Summa korrigeringar

-

7 000
6 000

-

15 176

10 skolor à 700 tkr
Enligt beslut i fullmäktige
Engångsersättning, extra utökat bidrag till asylsökande elever, generellt statsbidrag

- 28 176

Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

731 823

tkr

74 289

kr

Pålägg för administration

3%

2 229

kr

Pålägg för momskompensation

6%

4 591

kr

81 109

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
varav Åk 1-6
varav Åk 7-9
Ersättning år 1-6 kr/år
Ersättning år 7-9 kr/år
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Lokalkostnad per elev:

9 851
6 833
3 018
76 426
91 711

kr
kr

6 369
7 643

kr
kr

10 532

kr

6 181
7 417

kr
kr

188
226

kr
kr

KS-beslut 2016-12-12
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Diff ersättning år 1-6 kr/mån
Diff ersättning år 7-9 kr/mån

3,0%
3,0%

jfr med 2017.1 års ersättning
jfr med 2017.1 års ersättning

varav moms varav adm
4 326
2 100
5 191
2 520

Bilaga, beräkning av ersättning förskoleklass
Verksamhet Förskoleklass 623*
Belopp i tkr

Helår 2017
Budget

Totalt

66 298

Avgår
62390 Köpta/sålda platser, förskoleklasser
62370 Elevassistenter, enl särskild definition

-2 249
-435

Resurser till förskoleklass
62300 Förskoleklasser

63 614
Helår 2017

Verksamhet: 62300 Förskoleklasser Ansvar: 24*
Konto

Budget

Intäkter

-336

Int

-336

Personal

39 698

Material

1 049

60 Telefon, post, TV och datakommunikation

57

66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling

9 146

67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6882 Städservice

8
9 278
4 714

68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)

13 992

Tjänster

23 204

Kostn
Totalt

63 951
63 614

Poster som inte ska ingå i underlaget
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
Administration, exkl rektorer, bitr rektor
Summa avräknade poster
Summa underlag för grundbelopp
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande

-

173
94
267
63 347

Del av lön, verksamhetschef

tkr

1 311

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim, bidrag utgår för 3 tim

48 204

tkr

Grundbelopp per barn

36 769

kr

3 % administration

1 103
37 872
2 272
40 144

kr

6 % momskompensation

Ersättning per månad

3 345

kr/mån

KS-beslut 2016-12-12

2 745

kr/mån

600

kr/mån

Differens
Lokalkostnad per elev/år

7 077

21,9% jfr med 2017.1 års ersättning

Bilaga, beräkning av ersättning fritidshem
Verksamhet Fritidshem 613*
Belopp i tkr

Helår 2017
Budget

Totalt

115 544

Avgår
61359 Köpta/sålda fritidshemsplatser
61351 Resurspersonal, enl särskild definition

-15 582
-1 893

Resurser till fritidshem
61350 Fritidshem (6-12 år)
Ansvar: 24* Verksamhet: 61350

98 069

Verksamhet: 61350 Fritidshem (6-12 år) Ansvar: 24*
Helår 2017

Verksamhet: 61350 Fritidshem (6-12 år) Ansvar: 24*
Konto

Budget

Intäkter
32 Avgifter och ersättningar
3510 Driftbidrag från staten
3511 Statsbidrag maxtaxa, förskola/skolbarnomsorg
3512 Statsbidrag kvalitetssäkr åtg försk/skolbarnoms
3520 Driftbidrag från AMS

-28 400
-6 991
-4 829
-913
-170

35 Driftbidrag

-12 903

Int

-41 303

Personal

97 357

Material

1 670
606

60 Telefon, post, TV och datakommunikation
64 Byggnads-, anläggnings- o underhållstjänster

36

66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling

14 051

67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6882 Städservice

26
18 555
7 072

68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)

25 627

Tjänster

40 345
139 371
98 069

Kostn
Totalt
Resurser till fritidshem
+ statsbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av PO-pålägget
- övriga avdrag
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

-

5 742
414
142
103 254

Del av lön, verksamhetschef
endast köp
tkr

Antal barn
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande

4 362

Grundbelopp per barn
3 % administration

23 671
710
24 381

kr

6 % momskompensation

1 463
25 844

kr

Ersättning per månad (11 månader)
Lovdagsersättning

2 349
30,36

kr/mån
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

4 254

kr

Ersättning 2017:1
Ersättning per månad (11 månader)
Differens

2 294
55

kr/mån

Förändring
2,4% jfr med 2017.1 års ersättning
2,4% jfr med 2017.1 års ersättning

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

SP 2

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över samråd för detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse som Kommunstyrelsens yttrande

2017-05-31
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-06-01
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0434 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2017-05-29 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-06-12

Dnr 2015/KS0434 214
BN 2015-887

Avd: Strategisk samhällsplanering/mark o exploatering
Handläggare: Charlotta Tornvall/Elisabeth Eickhoff

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd för detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5
Kommunstyrelsen anser att detaljplanen ska säkerställa god hälsa och säkerhet i området utifrån de geotekniska förutsättningarna, markbelastningsvärden, förorenad
mark, risk för nedfallande block, dagvattenhantering och olycksrisker från intilliggande verksamheter. Eventuella bestämmelser bör justeras/införas på plankartan för
att säkerställa detta. Skolverksamhet är exempelvis inte lämpligt inom planområdets
norra del.
Planområdet ger möjlighet till ett betydande tillskott av bostäder i Borås. För att detaljaplanen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt, behöver plankartan göras mer
generell.
Parkering ska i huvudsak ske på kvartersmark, även för besökande. Området ligger
inte tillräckligt centralt för att parkeringsköp ska var aktuellt här. Gatusektioner och
gatutformning behöver studeras ytterligare i syfte att minska gatubredder och den
allmänna platsmarken. Förslaget behöver göra större skillnad mellan utformning av
kommunala gator och gator inom kvartersmark.
Området har, på grund stora höjdskillnader i omgivningen, dåligt med anslutningar till
omgivande bebyggelse och gator. En ny gång- och cykelbana ska förbinda planområdet med den nya förskolan/bebyggelsen som planeras på Backadalavägen och vidare
mot centrum. Kostnaden för gc-banan bör belasta projektet.
Det bör också i genomförandebeskrivningen framgå att flackdiket utgör en VAanläggning och för vilken Borås Energi och Miljö AB är huvudman.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-03-17 §Pl 2017-000004

BN 2015-887

Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad.
Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs
Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra
bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett
kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola
och skola, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga ca
530 nya bostäder.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som
utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i
frågan. Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast
under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.
Samrådstiden pågår mellan den 20 mars och den
den 28 april 2017.
Samrådsmöte
Öppet hus kommer att hållas i Stadshusets foajé, Kungsgatan 55, Borås, torsdagen den 6 april kl. 16-19.
På mötet kommer planhandlingarna att var utställda och representanter från kommunen kommer att
berätta om förslaget samt svara på frågor.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-16 fre kl. 8-15.
Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på vår hemsida www.boras.se/detaljplan.
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Liisa Gunnarsson, tfn. 033-35 04, e-post liisa.gunnarsson@boras.se
Kristina Axelsson, tfn.033-35 85 11, e-post kristina.axelsson@boras.se
Michaela Kleman, tfn. 033-35 85 72, e-post michaela.kleman@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 28 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN 2015-887. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår
sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 17 mars 2017
Samhällsbyggnadsnämnden
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Detaljplan för del av Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl.
Samråd

BN 2015-887

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och
radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål.
Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och
skola, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor.
Totalt sett finns möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.
Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar
av de angränsande naturmarkerna.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad, upprättad den 17 mars 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra mer bostadsbebyggelse i
form av flerbostadshus och radhus i centrumnära Bergsäter.
Sammanlagt föreslås cirka 530 bostäder.

Planområde

Området ligger längs med Rosendalsgatans i stadsdelen
Bergsäter. Planområdet är ca 102500 m2 stort och hela
kvarteret Åkermyntan ingår i planområdet. Totalt berörs 10
fastigheter av planen; Åkermyntan 4,5,10,11,12,13,14 och 18
samt delar av Bergsäter 1:1 och Trandared 4:1. Alla fastigheter
inom kvarteret Åkermyntan har privata fastighetsägare,
Bergsäter 1:1 ägs av kommunen. Vissa delar av planen består
av naturmark. I söder ingår Tallmyren och i öster en remsa
av naturområdet Ollonstupet. I väster begränsas området
av kvarteret Skogsstjärnan och Backsippan och i norr av
Gulmåran.
Under planarbetets gång har planområdet utvidgats. Det
ursprungliga planområdet (plandel 1) har utökats med
mer naturmark i sydväst (plandel 3) för att säkerställa utb
yggnaden av en gång- och cykelväg och kompletterats med
mer kvartersmark upp mot Neumansgatan (plandel 2) för att
planen skall innefatta hela kvarteret Åkermyntan. Plandel 4
kompletterar planområdet österut i syfte att modernisera de
äldre detaljplanerna och tydliggöra gränser.
Utökandet av planområdet möjliggör för den nya bebyggelsen
att koppla på de befintliga strukturerna och på ett naturligt
sätt ansluta till omgivningen.

Tekniska utredningar

Justeringen av planområdet är orsaken till att vissa av utredningarna som tagits fram inför samrådet endast behandlar
plandel 1. Inför granskningsskedet tas kompletterande
utredningar fram för resterande plandelarna. Detta gäller
främst den geotekniska- och markmiljöutredningarna samt
riskutredningen. Dagvattenutredningen och trafikutredningen beaktar redan hela planområdet. Trafikutredningen
beaktar ett scenario som innebär att planområdet byggs i
etapper där etapp I motsvarar en utbyggnad av plandel 1,
och etapp II innefattar en full utbyggnad av planområdets
kvartersmark, det vill säga även plandel 3.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§390) Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan
för Åkermyntan. Samhällsbyggnadsnämnden gav i sin tur
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
Åkermyntan 5 m.fl. 2015-11-12 (§SBN 2015-352). Begäran
grundar sig på att fastighetsägaren till Åkermyntan 5 201505-19 ansökt om planbesked för fastigheten för att omvandla
det befintligt verksamhetsområde till ett bostadsområde.
Kommunstyrelsen noterar i sitt yttrande att områdes
centrala läge innebär att det är lämpligt att studera en högre
exploatering av området än redovisat i planbeskedsansökan.
I yttrandet förespråkas att våningshöjder på tre till åtta
våningar studeras i relation till den omgivande topografi samt
att bebyggelsens anslutning till sin omgivning bör studeras ur
ett helhetsperspektiv.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan, Stadsplan P162 (1946-05-03), anger
industriändamål för kvarteret Åkermyntan. För marken söder
om Åkermyntan (Tallmyren) anger gällande plan allmänplats avsedd för park och plantering. För det norra hörnet
av kvarteret anger gällande plan allmänplats avsedd för
parkering. För den del av fastigheten Bergsäter 1:1 som ligger
längsmed Ollonstupet och kvartersmarkens östra sida anger
gällande plan trafik och omnämns som Hultadalsvägen (även
Kindsvägen i vissa dokument). Även detaljplanerna Stadsplan
P396, Stadsplan P132 och Stadsplan P161 berörs av det nya
planområdet, och här är det allmänplats avsedd för park som
anges för de berörda områdena. Den del av Neumansgatan
som inkluderas i planområdet styrs idag av Stadsplan 353 och
planen anger gatumark för området.

4

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gällande plankartor. För planområdet gäller idag plan P162.

Markanvändningar i området idag. Blått är industri, grått vägreservat, grönt
natur/park och gult bostäder

II
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Ib
1

4

Ia

3

Planområdet och dess olika delområden.

DETALJPLAN

Planområdet och dess olika deletapper.
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2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Kvarteret avslutar det mindre industriområde som sträcker
sig från riksväg 40 och in i dalen längs Rosendalsgatan. Den
befintliga bebyggelsen i området består till största delen
av mindre kontorslokaler, verkstäder och lagerutrymmen i
olika storlekar. De flesta byggnaderna är två till tre våningar,
men det finns även ett hus med 5 våningar. Ett mindre antal
lokaler står tomma idag.

bara två-tre äldre bostadshus på den nordvästra delen av
planområdet och resten var obebyggt. Ingen befintlig bebyggelse kommer att skyddas i planen.

I Bergsäter, på höjden nordväst och norr om planområdet,
återfinns ett område med en till delar närmast organiskt
framvuxen struktur med en brokig bostadsbebyggelse som är
uppförd från sekelskiftet 1900 och fram till 1970-talet. Här
återfinns både mindre och större friliggande villor, parhus,
kedjehus och radhus samt mindre flerbostadshus från 19301950 talen. Bostadsbebyggelsen i närområdet återspeglar
i stort bebyggelsen på hela Bergsäter och på närliggande
Bergsbo, samt de västra delarna av Trandared. Bergsäter och
Bergsbo har idag cirka 680 hushåll.

Historik och kulturmiljöer

Sedan planläggningen 1946 har området successivt bebyggts
med diverse industrilokaler. Dessförinnan fanns det troligen

Översiktsvy
1.
2.

Bergsäter

Ollonstupet

3.
Berget Edvin

Tallmyren

Översiktskarta av planområdet och dess läge i staden.
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Översiktsperspektiv av området förre föreslagen exploatering.

Översiktsperspektiv av området med föreslagen exploatering.

DETALJPLAN
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1. Vy från korsningen Neumansgatan Rosendalsgatan.

2. Vy från Rosendalsgatan mot Tallmyren

3. Vy från Rosendalsgatan mot Ollonstupet
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ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM
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och förstärka det gröna inslaget i gatumiljön. Gaturummet
upplevs på så sätt också mindre monotont och orienterbarheten förstärks.

flackdike för förstärka förutsättningarna för en stor biologisk
mångfald och en varierad miljö som upplevs och används
olika beroende på årstid och vattenflöde.

Som en ryggrad löper ett långsmalt grönt rum genom
hela området. Det gröna stråket som utgörs av de mindre
kvarterens gårdar binder samman storkvarteret och erbjuder
samtidigt en sammanbunden, grön och skyddad vistelseyta
för de boende som är mer än bara en kvartersgård. I söder
knyter det gröna stråket an mot naturmarken och Tallmyren.
Med en regelbunden rytm säkerställs även den visuella
kontakten med Ollonstupet och dess karaktäristiska ädellövskog genom släpp mellan byggnaderna. Ofta ligger dessa
släpp i fonden av en tvärgata. Längs med Rosendalsgatan
ligger de lägre radhusen med ett visst avstånd till vägen
och utan in- och utfarter direkt mot Rosendalsgatan. Det
upplevda gröna, och breda, gaturummet fortsätter på så sätt
att vara en förstärkt entré till naturområdena i söder. I slutet
av Rosendalsgatan fortsätter gång och cykelvägar in i skogen.
Neumansgatans avslut upp mot Ollonstupet definieras om
och förtydligas med parkplats vid foten av berget. Här fångas
den branta gång- och cykelvägen upp och Ollonstupet får
en tydlig entré. På den flacka remsan längs med och mellan
Ollonstupets fot och bostadskvarteret förtydligas och
befästs skogsbrynet. Den befintliga stigen förstärks och en
grusad gång- och cykelväg anläggs vid sidan om ett förstärkt
översvämnings- och dagvattendike. Diket anläggs som ett

Bostäder

Inom planområdet finns det inga bostäder idag. Planillustrationen visar ett utformningsförslag som innehåller
sammanlagt ca 530 nya bostäder.

Arbetsplatser

Idag arbetar ca 120 personer inom planområdet. Planförslaget innehåller främst bostäder, men även mindre butiker,
kontor skola och förskola och verksamheter så som LSSboende med mera får finnas inom planområdet .De tillåtna
verksamheterna kan uppskattningsvis generera ett 50-100tal
arbetstillfällen beroende på till vilken grad verksamheterna
byggs ut.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Radhus
Radhus
2-3vån
2-3 vån

Flerfamiljshus
2-4 vån

Rosendalsgatan

Backadalsgatan

Befintlig
bebyggelse

Cykelväg till
Tallmyren

Den
hemtrevliga
gårdsgatan

Principiell tvärsektion genom planområdet som visar på den succesiva höjningen av husen mot Ollonstupet och de olika gatu- och gårdsrummen./Illu: WHITE Arkitekter
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Offentlig service

Idag finns ingen offentlig service inom området. Inom planen
skapas dock utrymme för förskola, skola och LSS-boende.
Inom centrumändamålet ryms även mindre samlingslokaler
TAKLANDSKAP
och härmed säkerställs möjligheten till att inrymma mindre
föreningslokaler till exempel. I samband med exploateringen,
och vid ytterligare omvandling och exploatering av närområdet, måste man se över skolresurserna i stadsdelen i stort. De
närmaste grundskolorna är Trandaredskolan, Daltorpskolan
och Ekarängskolan, och de har alla tre en begränsad kapacitet
att ta emot fler elever. De närmaste förskolorna ligger i även
de i närheten av dels Trandaredskolan och Daltorpskolan,
men även vid Hultaängar. I direkt anslutning till planområdet, vid Backadalsstigen, planläggs det även för en helt ny
förskola.

EGEN GRÖNSKA

Kommersiell service

Planen möjliggör för mindre kommersiella besöks- och
När gatan omväxlande kantas av förträdgårdar får rummet en tydlig karaktär och
serviceinrättningar
så som t.ex.
servicebutik,
det gröna
är med och formar ävenkomplementerar
gatumiljön./Illu: WHITE Arkitekter
Inom området
skapas
variationkonditori och
Förträdgårdarna
bland annat
genom
takterasser och parken i mitten och
frisör. Verksamheter
vilka
främsttaklandskapet,
är inriktade mot de boende
inslag
av olika takutformningar
släpper
grönskan inpå bostäderna.
i kvarteretmed
och dess
närområde.
Att centrumverksamheter
DET VÄLKOMNANDE
GATURUMMET
och terasser.
På det
härkan
sättet
tillåts möjliggör
att området
på sikt
utvecklas till en
denett
mindre
rumsliga
livskraftigförstärks
stadsdel med
bredare
utbud av närservice men
Den kommunala gatan är huvudstråket
genom området och är utformat som
skalan
ytterligare.
också andra verksamheter som även vänder sig till besökare
ett urbant gaturum där bilar, cyklar och
utifrån. Avståndet till stora torget och det kommersiella
gående samsas.
Vägbanan flankeras av kantparkering
utbudet där är ca 2km. Till närmaste livsmedelsbutik är det
som bryts upp av trädplanteringar. Breda
idag 300m.
trottoarer och omväxlande plats för
förträdgårdar ger ett generöst intryck
utan att bli ödsligt.
Byggnadernas höjder, taklutningar
och takutformningar varierar längs gatan.
Skalan på husen är anpassade efter
närheten till det branta skogspartiet i
öster och till stadsmässigheten mot norr.
Entréer är belägna mot gatan för att
skapa sammanhållande stråk och tydliga
adresser.

Tillgänglighet

S. 14

Planområdet är plant men omges av betydande branter.
Framtida byggnader och grönytor skall vara tillgängliga
för personer med funktionsnedsättningar. Planförslaget
förbättrar tillgängligheten i och runt området i allmänhet,
bland annat genom att säkerställa utbyggnaden av gång- och
cykelvägar och anpassade trottoarer igenom, och runt, området. Inom planområdet skapas identitet och platsbildningar
genom förskjutningar i vägdragningar och med varierande
skala på bebyggelsen, detta bidrar till en ökad orienterbarhet.

3. Gator och trafik
Gatunät
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1:200
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Området nås via Neumansgatan, vilken ansluter till Enedalsförträdgård
trädplantering
trädplantering
förträdgård
gatan och riksväg 40 via Hultamotet, alternativt Åsboholmsa*utrymme
tag hco sumellan
h nallehus
m em
och
mygata
rtu*
Trottoar
Körbana
Trottoar
gatan in mot centrum över Klippbron eller i riktning riksväg
Bil/Cykel
42, Trandaredsrondellen och Annelundsmotet. Även från
15,5-17,5 m
Klippgatan och Backadalsgatan kan man komma ner till
S. 9 gatan är huvudstråket genom området och är utformat som
ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM
Rosendalsgatan.
Den kommunala

ett urbant gaturum där bilar, cyklar och gående samsas. Vägbanan flankeras

Planen föreslår ett finmaskigt gatunät där alla kvarter nås
av mindre kvartersgator med blandtrafik. Området binds
samman av en kommunal gata som binder ihop Rosendalsga-

av kantparkering som bryts upp av trädplanteringar. Breda trottoarer och
omväxlande plats för förträdgårdar ger ett generöst intryck utan att bli ödsligt.
Byggnadernas höjder, taklutningar och takutformningar varierar längs gatan.
Entréer är belägna mot gatan för att skapa sammanhållande stråk och tydlig
adresser. /Illu: WHITE Arkitekter
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tan och Neumansgatan. Målet är att åstadkomma ett vägnät
med hög permeabilitet utan återvändsgränder. Genom att
jobba med brutna siktlinjer, relativt smala mått på vägbanor,
kantparkeringar med trädplanteringar och breda trottoarer
att skapa förutsättningar för att gaturummet skall kännas
tryggt för alla trafikanter, att hastigheterna hållas nere
och att orienterbarheten blir god. Gatuplanteringarna och
förträdgårdarna förstärker gaturummets viktiga egenskap
av rumsligt buffertelement i den relativt täta bebyggelsen.
Sektioner som beskriver de kvalitéter som skall finnas i de
olika gaturummen beskrivs tydligare i det kvalitetsprogram
som tagit fram. Se bilaga: Åkermyntan Kvalitetsprogram.
Brutna siktlinjer skapar orienterbarhet i gaturummet - gatuvy

Kollektivtrafik

Området ligger knappt 2,5 km från resecentrum och ca
1,5km från Södra torget. Den närmaste busshållplatsen är
Klippgatan på Enedalsgatan, vilken ligger cirka 300 m bort.
Hållplatsen trafikeras av stadsbuss 6 vilken även trafikerar
både Södra torget/Resecentrum samt Solvarvsgatan/Sjukhuset. Inklusive gångsträcka beräknas en resa till Resecentrum
ta mindre än 20 minuter. Turtätheten för busslinje 6 ligger
på 30min idag. Varannan timme trafikeras området även av
lokalbuss 11 med Stenåsgatan (ca 250 m) och Söderhöjdsgatan (ca 450 m) som de två närmaste hållplatserna, men denna
linje kommer att dras in.
Det vore önskvärt med fler turer för att stärka kollektivtrafikresandets attraktivitet. Planen skapar förutsättningar för
ett utökade underlag av resande och det finns anledning att
anta att busstätheten kan komma att öka inom en relativ snar
framtid.

Brutna siktlijer - vy snett uppifrån

Gångtrafik

Via gång- och cykelvägar, samt flertalet stigar genom
skogsområdena Tallmyren och Ollonstupet är området väl
anslutet till dels Trandared och dels omkringliggande delar
av Bergsäter och Bergsbo. Gång-och cykelnätet knyter även
området till centrum via gång- och cykelbanan på Trandaredsgatan och Katrinedalsgatan, samt till Åhaga området.
I förlängningen av Neumansgatan finns även en gång- och
cykeltunnel under riksväg.40 vilken knyter området till
Villastaden och sedan vidare in i centrum, och en cykelväg
som leder upp mot Hulta i norr. Gångförbindelserna i
direkt anslutning till planområdet måste förstärkas och
kompletteras med trottoarer och övergångställen för att foga
samman området med dess omgivning. Inom planen finns
goda rörelsemöjligheter för gående med dels dubbelsidiga
trottoarer längs alla gator samt stigar och gångvägar igenom
gårdarna och mellan husen ut i naturen.

(P)
(P)

(P)

Planområdet med den kommunalavägen som heldragen röd linje. Möjlig placering
av parkeringsgarage markeras med (P).
DETALJPLAN
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Cykeltrafik och cykelparkering

Via de befintliga cykelvägarna är området väl knutet till
centrum. Den beräknade tiden för att cykla in till Södra
torget respektive Resecentrum uppskattas till 5-10 minuter.
Det pågår ett övergripande arbete i kommunen med att
uppgradera cykelvägnätet, att öka antalet och förbättra
kopplingar och förbindelse. Detta sker också på de gång- och
cykelvägar i planområdets direkta närhet. Vid realiserandet
av planen måste man dock explicit titta på vissa av dessa
kopplingar. Kopplingen till tunneln under riksväg 40 över
Enedalsgatan måste förbättras för både cyklister och gående
(1). Även gångvägen mellan Backadalsgatan och Backadalsstigen (2) samt gångstigen mellan Söderdalsgatan och
Backadalsstigen (3) behöver uppgraderas och få erforderlig
standard och skötsel, se karta nedan.

Cykellounger i gatuplan erbjuder inte bara bra och funktionell cykelparkering utan
kan även utgöra mötesplatser inom kvarteren. /Bild: WHITE Arkitekter

allmyren bearbetas och förfinas
om att
bland
anlägga
encykelparkering med
Inom
områdetannat
förutsätts
höga krav på
avseendemed
på tillgänglighet,
bekvämlighet
urlekplats
utformning
och och antal. Detta
för att kunna minska antalet bilparkeringsplatser i enlighet
erial med
som
smälter in i omgivande
Borås Stads parkeringsregler (2017.01.19), men främst
uren för
och
passar
till platsen.hos de boende. I detta
att påverka
resevanebeteendet
bostadsprojekt
avsikten
att jobba med cykellounger för
äggningen
skallär inte
kännas
att
uppnå
detta.
Cykelloungerna
erbjuder extra smidig och
mmande i miljön utan användas
bra parkeringsmöjligheter för cyklar
och cykelekipage samt
förändras
med naturen, H
tiden och
innehålla viss infrastruktur så som cykelpump och plats för
iderna. Exempel på lekredskap kan
a repgångar, lianer, balansstockar
H
balansstegar
som tillsammans med
uren inspirerar både vuxna och barn
ek och kreativitet.

Gemensamma utrymmen såsom
cykellounger ligger strategiskt placerade
i kvarteren för att vara lättillgängliga
och skapa naturliga mötesplatser för de
boende.
Ytorna har dagsljus och upplevs ljus
och luftig. Under kvällstid spiller ljuset ut
över gatan och skapar en trygg atmosfär.

H
H
H

1.

H

2.

H

3.

H

H
H

H

Nya och förbättrade cykelförbindelser i och i anslutnng till planområdet.
H
14

De närmaste hållplatserna för stadsbussar

Förbättrade gång förbindelser.

Befintliga cykelvägar

H
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mindre service av cyklar. Loungerna kommer även att fylla
funktionen av social mötesplats och bli ett rum mellan gatan
och den privata entrén.
För antalet uppskattade cykelparkeringar se rubriken Parkering.

Biltrafik

Det har gjorts en trafikutredning för planen. Den tittar dels
på trafikflödena inom området och dess anslutningspunkter,
men också på trafikalstringen för hela området och vad
den ökade mängden trafik kan få för konsekvenser på det
omkringliggande vägnätet, samt vid vissa kritiska trafikplatser i olika scenarier, om hela området (etapp I och II) byggs
ut eller bara etapp I samt hur den uppskattade situationen
ser ut 2040. Utredningen tar höjd för tillskottet av trafik från
andra pågående och kommande planområden i närheten vid
kapacitetsbedömningen. Förutsättningar för övriga trafikslag
diskuteras också i utredningen. Sammanfattningsvis lyfter
utredningen bland annat följande slutsatser:

Dagens verksamheter inom planområdet alstrar ca 1670
fordon/vardagsdygn. Omvandlingen innebär att biltrafikens
riktningsfördelning förändras så att de största flödena blir ut
från området på morgonen och till på eftermiddagen, vilket
är omvänt dagens situation med industri- och tjänsteverksamheter.
De planerade bostäderna i etapp I bedöms alstra 1500
fordon/dygn, d.v.s. ett netto på minus 170 fordon/vardagsdygn. De planerade bostäderna i både etapp I och II bedöms
alstra 2850 fordon/dygn, d.v.s. ett nettotillskott på ca 1180
fordon/vardagsdygn. Observera att man vid beräkningen har
räknat med ett högre (max) värde för antalet lägenheter för
planområdet, det vill säga totalt 570 bostäder. Den tillåtna
mängden verksamheter anses inte orsaka större trafikflöden
än att de kan räknas med i de beräkningar som gjorts.

Simuleringar visar att alstringen från Åkermyntan fördelar
sig i huvudsak mot Klippbron (4:e Villagatan)/Åsbogatan
samt och mot Annelundsmotet. Baserat på dagens trafikflöden är kapaciteten tillräcklig i Annelundsmotet. Tillskottet
från Åkermyntan i Annelundsmotet och Hultamotet får
Avstånd till stadskärnan är knappt 2 km, vilket betyder att
betraktas som relativt litet, särskilt i etapp I. Mest tillskott får
det är mindre attraktivt att gå, men ett lämpligt avstånd för
Figur
9 nedan visar översiktligt hur nettotillskottetavfartsrampen
från planområdet
fördelar sig i vägnätet. Av
från väster i Annelundsmotet. Kapaciteten att
cykel. Kollektivtrafikutbudet är mindre än önskvärd standard
det(30-minuters
totala nettotillskottet
körsannolikt
ca 1 100
fordon/vardag
västerut,
varav ca 400
klara Enedalsgatan
trafiken från planområdet
finns i Annelundsmotet
förkör
trafik). Detta betyder
att trafikalbåde etapp 1 och för etapp 2 baserat på dagens trafikflöden
stringstalet
blir relativtoch
hög. ca
Som600
grundÅsboholmsgatan.
för beräkningarna
Fjärde
Villagatan
antas 5 fordon(bilförflyttningar)/vardagsdygn och lägenhet
(avser både till och från området).
Hultamotet
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Illustration av trafikökning (netto) i vägnätet till följd av planförslagets 570 lägenheter (fordon/vardagsdygn). / PM Trafikanalys Åkermyntan, SWECO, 2017-03-14

Figur 9 Trafikökning (netto) i vägnätet till följd av planförslagets 570 lägenheter (fordon/vardagsdygn)
DETALJPLAN
2040
års trafik
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På längre sikt visar Trafikverkets generella tillväxtprognos
att trafiken kommer att öka med cirka 30% fram till år 2040
på det övergripande vägnätet i Borås. Baserat på 2040 års
trafikmängder kommer framförallt magasineringskapaciteten
i Annelundsmotet att bli kritisk. Risken för att köer sträcker
sig upp mot huvudkörbanan på väg 40 är stor 2040, men
risken beror i första hand på den generella trafikökningen i
staden. Tillskottet från planområdet utgör ett tillägg i antal
bilar i kön, men utgör inte det avgörande tillskottet.
Planen bedöms inte ha någon större påverkan på trafiksituationen i varken Hultamotet eller vid Trandaredsrondellen.
Den nya sträckningen för väg 27 har gett en allmän trafikavlastning för Annelundsmotet idag. För att undvika att kritiska
situationer uppstår framgent pågår ett arbete i kommunen
där man tillsammans med Trafikverket tittar på en ÅVS
(Åtgärdsvalstudie) för hela staden och fördjupade studier och
simuleringar av trafikplatser, bland andra Anneludsmotet. I
enlighet med dessa utredningar har kommunen för avsikt att
tillsammans med Trafikverket, och över tid, vidta de åtgärder
som bedöms nödvändiga och som svara mot de faktiska och
prognostiserade behoven för att tillgodose trafiksäkerheten
och god framkomlighet i den växande staden.
I övrigt pekar utredningen på att det behövs en översyn av
gång- och cykelkopplingarn till och över Enedalsgatan för
att förstärka gång- och cykelförbindelserna in till centrum,
men även för att stärka kollektivtrafikresandet i det framtida
området. Man behöver eftersträva att skapa attraktiva
gångstråk till hållplatsen Klippgatan för att öka den upplevda
närheten, och då främst för de delar av planområdet som idag
har mindre god tillgång till kollektivtrafik.
Utredningen föreslår inte några enskilda åtgärder på biltrafikvägnätet direkt kopplade till den här planen. Planen enskilt
bedöms inte skada riksintresset.

Parkering

Enligt de gällande parkeringsreglerna (2017-01-19) ligger
planområdet inom den definierade centrumzonen. För att
kunna åberopa de olika reduktionsmöjligheterna måste det
aktuella området ha god tillgänglighet med kollektivtrafik.
Detta definieras som ett största avstånd till busshållplats om
max 300 m fågelvägen, vilket är uppfyllt för etapp Ib och
etapp II av planområdet. Därtill skall busshållplatsen trafikeras av minst fyra avgångar per timme morgon och kväll.
Stadsbusslinje 6 trafikerar hållplatsen 2 ggr i vardera riktning
per timme, vilket innebär att busshållplatsen trafikeras 4
ggr per timme av en buss som tar trafikanterna vidare till
större busshållplatser för byte för vidare fart (Södra torget/
Resecentrum i ena riktningen samt Solvarvsgatan/Sjukhuset
i den andra. Kravet på god tillgänglighet med kollektivtrafik
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enligt Parkeringsreglerna anses därför uppfyllt för etapp Ib
samt etapp II av planen och för dessa delar kan reduktionsmöjligheter vidtas.
Utan reduktion ställer reglerna krav på 25 cykel parkeringsplatser, samt 7 bil parkeringsplatser per 1000m2 BTA för
bostadsändamålet. Om planområdet bebyggs enligt illustrerat
förslag innebär detta följande, ungefärliga p-tal:

Etapp Ia (17800m2 BTA): 445cykel / 125bil
Etapp Ib (14500m2 BTA): 362cykel / 102bil
Etapp II (24700m2 BTA): 618cykel / 173bil

Sammanlagt krävs cirka 400 bilparkeringsplatser och 1425
cykelplatser.
För radhusen avses parkeringen lösas i direkt anslutning
till respektive bostad. För flerbostadshusen anläggs
gemensamma parkeringsgarage under de centrala kvarteren
för att rymma boendeparkering i tillräcklig omfattning.
Cirka 150 parkeringsplatser beräknas kunna lösas som
markparkering längs med gatorna samt på ett begränsat antal
markparkeringsplatser. Dessa fyller i första hand behovet av
besöksparkeringar.

Angöring och utfarter

Infarten till planområdet sker i första hand direkt från
Neumansgatan i norr men även från Rosendalsgatan via
Neumansgatan. Området trafikmatas internt via en kommunal lokalgata som angör Rosendalsgatan och Neumansgatan.
På så sätt möjliggör man för rundkörning igenom området
istället för att all trafik koncentreras på en gata. Att trafiken
i kvarteret matas från två håll innebär att Rosendalsgatan
avlastas från att ta hand om alla in- och utfarter till området.
Även transporter och trafikrörelser till och från planerad
service får ett flöde och kan röra sig jämt igenom området
istället för att riskera att belasta vissa delar hårdare än andra.
Om behovet uppstår i framtiden kan men med relativt små
åtgärder sedan styra trafiken ännu tydligare inom området.
I områdets norra del tillåts även kontor och mer centrumverksamhet vilket kan innebära att mer besöksintensiva
verksamheter etablerar sig. Lokalisering i direkt anslutning
till både Rosendalsgatan och Neumansgatan ger kvarteret
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en direkt angöring till det större vägnätet och dessa användningar kommer inte att generera sådan trafik inne i det övriga
området att det kan anses störande.

Riksintressen

Planen bedöms inte påverka befintliga vägar och järnvägar
som utgör riksintresse för kommunikation.
Planområdet ligger dock inom några av de korridorer som
utreds för Götalandsbanan, men i utredningsmaterialet,
framtaget av Trafikverket, utgår man ifrån att man ligger i
tunnel under Bergsäter om denna dragning skulle bli aktuell.
Inga andra riksintressen berörs av planen.

4. Teknisk försörjning
Dagvatten

II

En dagvattenutredning för planområdet, med beräkningar
på framtida flöden har gjorts av COWI. Det konstateras att
grundvattnet är högt i området och att man bör höjdsätta
området så att grundvattennivån inte sänks för att inte ändra
på förutsättningarna för omkringliggande naturmarker
och minimera påverkan på de samma. För att på bästa sätt
använda sig av de naturliga förutsättningar som finns på
platsen för att ta hand om dagvattnet, och för att avlasta
ledningsnätet gäller olika bestämmelser med avseende på
dagvattenhanteringen inom planområdet. Planen har därför
delats upp i tre dagvattenområden.

Ib
Ia

DAGVATTENUTREDNING ÅKERMYNTAN
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Dagvattenområde 1 ansluts inte till ledningsnätet utan
avvattnas även i fortsättningen via diken och vattendrag i
naturmarken söderut (Tallmyren). Inom det här området
ställs inga krav på fördröjningsåtgärder på kvartersmark då
recipientens fördröjningskapacitet bedöms som tillräcklig.
Denna bedömning innebär också att man inte bedömer att
man behöver anlägga någon damm för dagvattenhanteringen. Men för att förbättra naturmarkens kvalitéer och användbarhet i den direkta närheten av det framtida bostadsområdet
kan en damm anläggas och då leda om Tallmyrens diken dit.
Dammen skall utformas så att uppehållstiden för vattnet är
lika med den tidigare genomströmningstiden i området för
att inte försämra fördröjningseffekten i Tallmyren. Grundvattennivån lär inte påverkas av anläggandet av en damm.

Planområdet och dess olika deletapper.

Illustration av hur omhändertagandet av dagvattnet delats in i tre områden. Rött

Dagvattenområde 2, den norra delen, ansluts till det centrala
ledningsnätet och det ska finnas möjlighet att fördröja
dagvatten inom kvartersmark. För fastigheter som har
hårdgjord yta större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder
vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3
per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.

(område 2)i norr går på ledningsnätet, blått (område 1) i söder avleds direkt via
ur 5: Flygfoto
med gult
södra
Åkermyntan
markerat
i blått,
norra
Åkermyntan
i rött och östra ÅkerTallmyren,
(område
3) i öster avleds
till Tallmyren
via ett
dike öster
om
myntan
i
gult.
gulmarkerat område

bell 3: Arealer och avrinningskoefficienter för Åkermyntans södra del.

DETALJPLAN
beskaffenhet
Area [m²]
rkering
0

Avrinningskoefficient
0,8

Reducerad area [m²]
0
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Dagvattenområde 3 avvattnas, likt område 1, via Tallmyren.
Vattnet leds först österut mot Ollonstupets fot för att sedan i
ett dike ledas vidare till Tallmyren.
Höjdsättningen av området har utformats så att naturliga fall
skall åstadkommas och dräneringen av byggnaderna inte ska
påverka grundvattennivån. För att skydda kvartersmarken
från mycket höga flöden från omgivande naturmarker ska
det befintliga diket längs Ollonstupets fot ersättas med
ett flackdike vilket ger bättre förutsättningar för biologisk
mångfald. Flackdiket kommer även att nyttjas för en del av
kvartersmarkens dagvattenavledning enligt ovan. Anmälan
om vattenverksamhet kan behövas inför utförandet av denna
åtgärd. Se dagvattenutredningen för vidare information,
COWI 2017-01-09

Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp. Nya ledningar kommer att dras i den kommunala
gatan och i gator på kvartersmark. Anslutningspunkterna
kommer att anpassas till den planerade bebyggelsen.

Värme

Fjärrvärme finns att tillgå i området idag. Anslutningspunkterna ligger längsmed Rosendalsgatan och området kan
anslutas. Om området inte ansluts till fjärrvärmenätet kan det
komma att behövas ytterligare en transformatorstation vilken
inte har placerats ut i föreslagen plan, men som ryms inom
föreslagna planbestämmelser. Utbyggnationen av fjärrvärmeledningar inom området bekostas av exploatören och sker i
samråd med ledningsägaren.

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och optoledningar, vilka matas
från Rosendalsgatan. Inom området finns två befintlig
transformatorstation och deras kapacitet är tillräcklig för den
planerade utbyggnaden. Transformatorstationen i den norra
delen av området förutsätts flytta alternativt byggas in och
fortsättningsvis inrymmas på kvartersmark. Exploatören tar
hela kostnaden för eventuell flytt alternativt ombyggnation.

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. Inga
vändplatser anordnas då alla fastigheter kan nås via gator
med genomfartstrafik.
Närmaste återvinningsstation finns vid nuvarande Coop.
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Infrastrukturtunnel

Inom planområdet vill exploatören installera en så kallad
infrastrukturtunnel (infrastrukturkulvert) som samlar all
media och infrastruktur i en anläggning. Denna typ av
installationslösning är relativt ny i Sverige. Inför exploateringen av området pågår diskussioner och förhandlingar
kring genomförandet med berörda parter, däribland Borås
Energi och Miljö vilka ställer sig mycket positiva till denna
typ av lösning. Det stora röret (ca 2 m i diameter) förläggs
i huvudsak under gator och har vid ett visst antal punkter
kopplingar upp till markytan för serviceutgångar och kopplingsstationer. Alla ledningar in, igenom, och ut ur området
samlas sedan i tunneln där man lätt kommer åt att kontrollera
statusen på ledningarna, utföra underhåll och komplettera
installationerna. Den höga initiala kostnaden beräknar man
räkna hem i driftskostnader över tid eftersom just underhållet
blir lättare och inga gator kommer att behövas grävas upp
och läggas om vid åtgärder på ledningarna. Det finns även
möjlighet att kombinera denna lösning med en central sopsug
för hela området vilket kan innebära att man bara behöver
hämta sopor vid en punkt inom kvarteret.
Avsikten är att planen skall möjliggöra denna typ av installationslösning, men inga krav kommer att ställas på att det
utförs

5. Mark
Natur och vegetation

Planområdet är flackt och utgör botten på en dalsänka
omgiven av höjder och bergåsar på tre av fyra sidor. Direkt
öster om planområdet höjer sig det branta, lövskogs beklädda
Ollonstupet, en bergsklack vars krön ligger på cirka +215
m.ö.h. Mittemot, väster om planområdet, ligger en lägre
bebyggd kulle (Bergsäter) vilken inte är mer än 10-15 m högre
än marknivån på planområdet. Söder ut, vid dalgångens ena
ända finns ännu en höjd, vilken även den är ca 10-15 m hög,
skogs beklädd, men krönt av bostadsbebyggelse. I den södra
delen av planområdet återfinns Tallmyren, ett delvis sankt
skogsområde som utgör en del i den gröna länken mellan
stadsdelsparken Ollonstupet och närparken Bergsäterparken
(även kallad berget Edvin).
Ett av målen med planen är att värna och förstärka de
naturvärden och naturmiljöer som finns i de delar av planen
som idag är natur-/parkmark. Naturen i området är viktig
som en grön resurs för hela centrumområdet i Borås och
rekreationsvärdet i området och det anslutande Ollonstupet
är högt idag. I och med den tänkta exploateringen och
befolkningsökningen i området kommer dessa värden att
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ytterligare förstärkas och Ollonstupet och Tallmyren ses
som två viktiga natur- och rekreationstillgångar för det nya
bostadsområdet.

fastigheterna och som omgärdas av ett plank idag. Längsmed
hela sträckan har Borås Energi och Miljö idag en större
vattenledning nedgrävd.

Naturvärdena är mycket stora i den sammanhållna lövskogen
på Ollonstupet och planen innebär inga åtgärder eller
ingrepp på skogsområdet, utan skogen kommer fortsatt att
skötas enligt de skötselplaner som redan fastställts och som
regleras av kommunens Miljöförvaltning och Park- och
skogsavdelning. Däremot förtydligas skogsbrynet längsmed
den markremsa som avslutar Ollonstupet mot kvartersmarken och den nya bostadsbebyggelsen. Området, som idag är
planlagt för vägändamål, planläggs som parkmark samt, i
mindre omfattning, kvartersmark. Här ersätts det befintliga
översvämningsdiket med ett flackdike för att ta hand om en
del av kvarterets dagvatten och för att öka kapaciteten och
förutsättningarna för biologisk mångfald. Likaså förbättras
och kompletteras den befintliga gångstigen på parkmark.
Skötseln av flackdiket ska Borås Energi och Miljö stå för, och
i den här miljön är det viktigt att det sker med stor hänsyn till
de boende och de höga naturvärdena i området. Skogsbrynet
skall fungera som en buffert åt båda hållen - en möteszon för
skogen och bostadskvarteret. Avgränsningen av parkmark
och kvartersmark följer de befintliga dikenas dragningar
och det område som planläggs som kvartersmark motsvarar
i stort den mark kommunen idag arrenderar ut till en av

Tallmyren, som idag är ett relativt sankt skogsområde, antas
påverkas av den ändrade användningen av kvartersmarken
på olika sätt. Den föreslagna dagvattenhanteringen påverkar
i sig inte förutsättningarna för området eftersom man även
fortsatt kommer att leda bort en viss del av dagvattnet
från området via Tallmyren precis som det görs idag, men
i och med den uppskattade förändringen av kvalitén på
dagvattnet och främst på det markvatten som idag tränger
ut från torven, som ligger under industrikvartet bedöms
vattenkvalitén bli bättre. Samtidigt kommer antagligen
vattengenomströmningen att förändras genom att flödet
blir mindre konstant och istället mer direkt avhängigt av
nederbörden i realtid när torven, som har en magasinerande
egenskap, tas bort.

Skogsbrynet mellan Ollonstupet och kvartersmarken med upptrampad stig.

Befintligt, delvis vattenfyllt, diket vid Ollonstupets fot.

Det befintliga diket och stigen utgör en naturlig gräns mellan kvarteret och skogen.

En gammal väg som leder upp i Ollonstupet från den upptrampade stigen vid diket.
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Antalet människor och det ökade behovet av utemiljöer
och parkområden kommer likaså att förändras och öka.
Tallmyren föreslås därför att förändras och ytorna blir mer
tillgängliga och plats beredas för en naturlekplats. Genom
att delvis leda om de befintliga dikena och samla upp det
dagvatten och markvatten som genereras i omgivningarna
och på kvartersmarken i en översvämningsdamm som
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B

anläggs i förlängningen på det flackdike som anläggs
längs Ollonstupet. Dammen behövs inte för hanteringen
av dagvattnet från kvartersmarken eftersom kapaciteten
nedströms är tillräcklig, därför blir dammen inte någon
teknisk anläggning utan syftet är främst att öka natur- och
miljövärdena samt öka tillgängligheten och upplevelsen av
platsen. En damm inom området bedöms bland annat ge
bättre förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Bland
annat uppskattas att de grodor som idag leker i området
kommer att få bättre förutsättningar med en damm, och att
deras yngel kommer att kunna utvecklas fullt i och med den
förbättrade vattenkvalitén.
Genom att samla vattnet blir således fler och större ytor
tillgängliga och i och med denna förändring kommer
troligen även det befintliga trädbeståndet inom Tallmyren att
påverkas. Viss utglesning och borttagande av sly leder även
till ökat solinfall vilket stärker platsens rekreativa värden.

Iordningställandet av lekplatsen och anslutande mark och
markarbeten inklusive omdragningen av vattendiken och
iordningställandet av översvämningsdammen bekostas av
exploatören för planen medan ansvaret för det framtida
underhållet kommer att ligger hos kommunen.

Grönområdesplan

Ollonstupet har inget formellt skydd men är utpekat i Borås
Stads Grönområdesplan med högsta naturvärde respektive
mycket höga naturvärden. Området har besöks-, frilufts- och
rekreationsvärden. Området har flera olika naturtyper med
ekskog och äldre kulturlandskap. Terrängen är kuperad, och
det finns flertalet stigar i området som knyter samman Trandared med planområdet och Bergsäter. Söder och sydväst om
planområdet återfinns Bergsäterparken som via Tallmyren
är en förlängning av Ollonstupets gröna stråk. Sammantaget
utgör grönområdet ett viktigt närrekreationsområde med
höga naturvärden.

Den föreslagna dammen kan betraktas som en kompensationsåtgärd för de omdragningar av de befintliga dikena och
de andra förändringar man föreslår för Tallmyren.
Vid detaljprojekteringen och genomförandet av åtgärderna på
Tallmyren måste man kontrollera och avgöra om åtgärderna
är sådana att de kan komma att handla om markavvattning
eller om grundvattnet kommer att påverkas så att det bli
aktuellt med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap.
2 § Miljöbalken.

Lek och rekreation

I Ollonstupsparken finns flertalet stigar, två skolskogar och
två lekplatser, Brakteatern och Fyrken. I dess norra del finns
även Hultasjön vilken har höga rekreationsvärden och bland
annat erbjuder sportfiske. Uppe vid Bergkullsgatan finns
Österlidsplatsens kvarterslekplats.
Som komplement till den, inom planen planerade, förskolans
gård och lekytor, men även för det allmänt ökade behovet av
lekyta i och med exploateringen, anläggs en naturanpassad
lekplats, en så kallad naturlekplats, på Tallmyren. Naturlekplats anpassas i innehåll, materialval, yta och upplägg efter
den specifika platsen och dess förutsättningar. Leken kan
här bli både en pedagogisk-, men också en upplevelsebaserad
ingång till naturen och öka förståelsen av den omgivande
naturen och miljön. Med fördel planeras den på ett sådant
sätt att dess användning och enskilda funktioner anpassar
sig till årstiderna och till naturens skiftningar över tid.
Lekredskap anläggs på ett sådant sätt att inga större ingrepp
och grundläggningsarbeten behöver göras. Naturlekplatsen
och Tallmyrens kvaliteter beskrivs ytterligare i det kvalitetsprogram som tagits fram i arbetet med planen.

Klassade områden enligt Grönområdesplan.
DETALJPLAN
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Allé sedd från söder.

Skyddad natur

Utöver det lokala skydd som finns för Ollonstupet och som
nämns ovan finns det i planområdets västra del en trädrad
med 6 lönnar som kan klassificeras som allé och därför
åtnjuta biotopskydd enligt Förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. De sex lönnarna är
planterade i rad. Träden är vuxna men inte grova. De har
en individuell stamdiameter som varierar mellan 18 och 38
centimeter. Träden är skötta med viss grenbeskärning, inga
döda stamdelar eller hål har noterats och inget av träden
uppfyller kriterier för skyddsvärda träd. enligt den besiktning
som gjorts av beståndet på plats.
Trädrad vid Rosendalsgatan.

Värdet av träden bedöms vara av ringa betydelse och måste
Allé sedd från motsatt sida Rosendalsgatan.
vägas mot det allmänna intresset att bygga bostäder i området. Enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd om biotopskydd
kan vissa samhälleliga exploateringsintressen vara av sådant
stort allmänintresse att detta kan utgöra särskilt skäl till
dispens från skyddet av biotop. Därför skyddas inte träden i
planen.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga utpekade kulturminnen och inga kända
fornlämningar inom planområdet eller i dess direkta närhet.

Geoteknik

Det har gjorts en geoteknisk undersökning av marken inom
delområde 1 av planområdet. Undersökningen behandlar
även den västra delen av delområde 3 och har även kompletterats med ett PM som beskriver förutsättningarna för
delområde 2.
Marken inom det aktuella planområdet utgörs idag av
bebyggd industrimark som kantas i söder och öster av
naturmark. Den marktekniska undersökning som gjordes
av WSP Samhällsbyggnad 2016-07-13 visar att byggbarheten
är mindre god på grund av den torv som återfinns under
fyllnadsmassorna på kvartersmarken. I undersökningen ingår
hela plandel I samt en översiktlig analys av grundförutsättningarna för den dal som sträcker sig i sydvästlig riktning
upp mot Backadalsstigen i plandel III. Marken är relativ plan
men omges av branta bergspartier i söder och öster.
Nedan återges en sammanfattning av den geotekniska
undersökningen. Vid projektering och byggnation ska
rekommendationerna i PM planeringsunderlag geoteknik, WSP
2016-07-13 beaktas.
Inom planområdet krävs grundförstärkning genom urgrävning av all fyllning och organisk jord där byggnader ska
uppföras eller hårdgjorda ytor ska anläggas. Utskiftningsdjupet uppskattas att bli som störst upp till 8 meter lokalt, i
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södra och östra delen av området och successivt minska mot
norr där utskiftningsdjupet uppskattas att vara mellan ca 0
och 2 meter.
Jorden inom den bebyggda delen av planen består överst
av fyllning och därunder av torv och friktionsjord som
via fastare friktionsjord, sannolikt morän, vilar på berg. I
omkringliggande naturmark består jorden överst av torv
och därunder av friktionsjord som via fastare friktionsjord,
sannolikt morän, vilar på berg. Bergets nivå har inte
undersökts närmare men jordmäktigheten tycks vara störst i
södra och östra delen där sonderingen har stoppats på mellan
ca 9-16 meter under markytan samt lägst i norra delen av
industriområdet där sonderingen har stoppat på 10 meter
under markytan. Enligt SGUs Bergkvalitetskarta (serie K
133) har planområdet bergskvalitetsklass 2.
Grundvattenytan ligger, enligt utförda mätningar i november
2015, på knappt en meter under markytan. I naturmarken
ligger grundvattenytan i eller strax under markytan. Detta
innebär att schaktningsarbeten kommer att utföras under
grundvattennivån.
Under planarbetet har man undersökt möjligheten att dra
en ny gång- och cykelväg upp i dalen i den västra delen av
plandel 3. Svackan begränsas i norr av en brant jordslänt
och här har fastigheterna som ligger ovanför i kvarteret
Skogsstjärnan längs med Backadalsgatan sedan tidigare
problem med sättningar. Inför projektering och byggnation
av en eventuell ny gång- och cykelvägen här måste denna risk
beaktas och eventuella åtgärder vidtas. Även avvattningen
måste säkerställas under byggnationen och i bruksskedet.
Mot bakgrund av de svåra grundläggningsförutsättningarna,
men främst de höga naturvärdena föreslås det därför inte
någon gång- och cykelväg här.
I den marktekniska utredningen markeras att två mindre
bergssläntar strax utanför planområdet behöver besiktigas
ytterligare om byggnader planeras inom 5 m från dessa. Då
detta inte är aktuellt beaktas detta inte vidare i planbestämmelserna.
Inför granskningen kompletteras den geotekniska utredningen för att täcka hela planområdet. Inför samrådet
beskriver man dock förutsättningarna för plandel 2 i ett PM
och uppskattar att förutsättningarna liknar de man finner i
plandel 1

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon, men i närbelägna områden har höjda
radonhalter ändå uppmäts och man har undersökt radon
halten noggrannare på platsen. Planområdet har klassificerats som normalriskområde, vilket innebär att marken
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huvudsakligen består av normalradonmark. Enligt gällande
anvisningar från Boverket skall byggnader på normalradonmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda
åtgärder krävs för att skydda byggnaden mot inträngande av
luft från marken.

Förorenad mark

En översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts
av WSP i november 2015. Undersökningen visade inte på
några extrema eller mycket förhöjda värden men vissa värden
av metaller och PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) var
förhöjda och ett fåtal låg över riktvärdena för mycket känslig
markanvändning. Planbestämmelse införs som reglerar att
marken skall vara dokumenterad till känslig markanvändning
innan bostäder får uppföras.
I undersökningen inför samråd tittade man bara på marken
inom plandel 1. Inför granskning skall denna undersökning
kompletteras med en motsvarande undersökning av plandel
2. Likaså ska en så kallad fas 1 undersökning genomföras i
enlighet med rekommendationerna i rapporten. Baserat på
resultatet från den undersökningen genomförs kompletterande provtagningar av till exempel jord och grundvatten
i områden som identifieras och där det bedöms finnas högre
risk för föroreningsförekomst.
Vid schaktning skall anmälan och rapportering, åtgärder och
uppföljning alltid ske i dialog med den lokala tillsynsmyndigheten (kommunens miljöförvaltning).

6. Vatten
De plana naturmarkerna i och runt planområdet är vattenrika
och från planområdet och runtom finns mindre diken vars
vattennivåer fluktuerar med årstiderna och nederbörden.
Ytvattnet från naturområdena rinner ner mot Lillån via Tallmyren sydväst om planområdet. Grundvattnet ligger på ca
0,7 meter under nuvarande marknivå inom kvartersmarken.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
Detaljerade översvämningskarteringen för Borås Stad,
upprättad 2010. Men man har idag problem med högt
ytvatten på kvartsmark som kommer från naturmarkerna
öster om området vid stor nederbörd och långvariga nederbördsperioder. Därför skall det befintliga diket längs med
Ollonstupet iordningsställasenligt rekommendationerna i
dagvattenutredningen (se även rubriken Dagvatten), så att
översvämningar kan undvikas i framtiden.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
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myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattenförhållanden

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.
Eftersom grundvattennivån i området är hög blir det viktigt
att beakta. Vattennivån i mossens ytlager styrs av topografin
och dränerande diken. Grundvattenytan i torven ligger strax
i eller strax under markytan, vilket i Tallmyren innebär en
grundvattennivå på ca +151 meter i höjdsystemet RH2000.
Friktionsjorden begränsar sannolikt det vertikala vattenflödet. Torven har ett lokalt tillrinningsområde i de topografiska
högre områdena som omger området. Avrinningen sker till
lokala bäckar och delvis som diffust markvatten, mot sydväst.
Som beskrivits ovan måste all organisk jord inom Åkermyntan schaktas ur till fast botten bestående av silt och sand.
Återfyllning kommer huvudsakligen att utgöras av sprängsten som kommer att vila på fast botten. Schaktningsarbeten
kommer att behöva utföras under befintlig grundvattennivå.
Då området i stort kommer att återfyllas av material med hög
permeabilitet kommer en dränering under befintlig grundvattennivå påverka områdets hydrologi. Alltså kan en dränering
lägre än +151 meter ge en avsänkning i Tallmyren.
Sänkta vattennivåer kan orsaka mobilisering av kväve och
svavel i torvområdena som kommer att bibehållas. Förhöjda
kvävehalter och sänkt pH kan förekomma under en begränsad tid. Sänkning av vattennivån kan även påverka områdets
flora och artsammansättning.
För att undvika att grundvattnets nivå och kvalitet påverkas
under och efter byggfasen bör urgrävning utföras under
vatten och dränering av området bör inte ske under +151m.
Detta innebär att området höjts något i förhållande till
dagens marknivå och att underjordiska byggnadsdelar så som
garage utförs tätt. Även fördröjningsmagasin kan komma att
behöva utföras täta.
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Anmälan om vattenverksamhet kan behövas även vid tillfällig sänkning av grundvattennivån.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpnings-medel och kemiska föreningar som används
i bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen
för ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Planförslaget innebär att de delvis förorenade fyllnadsmassorna och den naturliga torven inom planområdet grävs ur
inom befintliga industrifastigheter. Detta i sin tur innebär att
det mindre vattendrag/dike som rinner ut i Tallmyren därifrån har goda förutsättningar att få en högre ekologisk och
kemisk status då lägre halter av metaller och andra ämnen
förutsätts läcka ut. Troligtvis förbättras således möjligheterna
för de grodyngel som idag återfinns i vattendraget att utvecklas fullt ut till grodor. Det är sannolikt att anläggandet av en
damm inom Tallmyren även kan ha en positiv inverkan på
vattenkvaliteten.

7. Sociala perspektiv
Planen innebär ett stort tillskott av bostäder relativt nära
centrum. Inom det nya området skall det byggas både
hyres- och bostadsrätter och det finns förutsättningar för
flertalet olika verksamheter inklusive förskola att etablera sig.
Närheten till centrum och till sjukhuset och deras service och
arbetsplatser, men även till resecentrum samt till grönområden ger sammantaget goda förutsättningar för en blandad
och balanserad målgrupp av besökare och boende i området.

Trygghet

Genom att planen tillåter olika användningar blir området
både dag- och nattaktivt. Den täta gatustrukturen och
de överblickbara gaturummen bidrar också till att en hög
trygghetsnivå kan skapas i området. Att området knyter an
till befintlig infrastruktur och att man ser till att inga åter-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

vändsgränder skapas påverkar likaså trygghetskänsla. Jämfört
med idag kommer den ökade användningen och närvaron av
människor i området att överlag bidra till en ökad trygghet
inom, men även till och från området.

I övrigt ligger planområdet långt från andra riskkällor såsom
väg, järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger
drygt 250 meter från farligt gods-led Riksväg 40 och till
största delen skyddad bakom en höjdrygg.

Identitet

Räddningstjänstens bedömning

I planens kvalitetsprogram beskrivs dessa målbilder ytterligare.

Buller och vibrationer

Planområdets mix av användningar ger förutsättningarna för
att stadsdelen Bergsäter kan utveckla ett egen stadsdelscentra
samtidigt som dess identitet som bostadskvarter stärks. Profileringen a det nya området som ett gediget område med höga
kvalitetskrav på utformning och material samt dess betoning
på att främja alternativa färdmedel framför bilen bidrar även
till en stark identitet och Bergsäter har alla förutsättningar att
bli ett ”stadskvarter” i den växande centrumzonen.

Mötesplatser

Till följd av exploateringen iordningsställs Tallmyren och den
nya naturparken kommer att fungera som en ny mötesplats
för flertalet boende i närområdena. Planens egna struktur
med en kedja av gröna gårdar i mitten erbjuder likväl mötesplatser för de boende och för besökare.

8. Störningar på platsen

Räddningstjänsten anser att utredningens slutsats är relevant
och rimlig och bör kunna tillämpas för planområdet. De
rekommenderar att inte placera samlingslokaler, förskola
eller LSS-boende (eller liknande verksamheter) i områdets
norra del, alternativt bör en mer noggrann utredning göras
med avseende på verksamheternas faktiska gashantering och
eventuella åtgärder som begränsar eller eliminerar behovet av
skyddsavstånd. En sådan utredning har man, enligt ovan, för
avsikt att göra.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: 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 omgivningsbuller.
Kommunens övergripliga bullerinventering visar att området
inte är utsatt för buller, varpå ingen bullerutredning har
gjorts Den verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov
till något buller som kan störa befintliga eller tillkommande
bostäder.

Planen ger inte upphov till några störningar eller risker,
utan den ändrade användningen minskar snarare risken
inom området och för omkringliggande områden. En något
ökad trafikmängd kan komma att uppstå vilket redovisas i
trafikutredningen.

Risk

En kvalitativ riskbedömning för plandel 1 med avseende
på närliggande industriverksamheter har gjorts av SWECO
(2016-06-02). På grund av en begränsad hantering av gas
bedöms verksamheterna norr om Neumansgatan ha rekommenderade skyddsavstånd till lokaler med svårutrymda
verksamheter. Detta kan påverka placeringen av verksamheter så som till exempel skola, förskola och LSS-boende
inom planområdets nordligaste del. Möjligheten att placera
skola/förskola inom de norra delarna av planen bedöms ändå
finnas och en mer detaljerad undersökning av gashanteringen
på de angränsande fastigheterna norr om Neumansgatan
och eventuella åtgärder kommer att studeras närmare fram
till granskningen av planen. Man uppskattar att de faktiska
skyddsavstånden kan begränsas och de generella skyddsavstånden elimineras efter en mer noggrann inventering och
beskrivning av den verkliga hanteringen av gas och förvaringen av gasbehållare. Var bostäder kan etableras påverkas
inte av verksamheternas skyddsområden.
Översktlig bullerkarta: väg ekvivalent. Mörkgrönt motsvarar 45-49dB, ljusgrönt
50-54dB som dygnsmedelvärde.
DETALJPLAN
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Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
De mätningar som har gjorts på luftföroreningar från trafik
i Borås visar att omgivningsluften inte överskrider miljökvalitetsnormerna i dagsläget. Därför bedöms inte området
för det planerade bostadsområdet vara utsatt för nivåer som
överskrider normerna.

Elektromagnetiska fält

Längsmed Rosendalsgatan har Borås Elnät koncession på att
förlägga en ny överföringsledning 145kV (omnämns ibland
som 130kV-ledning). Avståndet mellan ledningen och till
bostäder respektive förskolor och skolor och dess vistelseområden utomhus, har för andra områden inom koncessionsområdet i Borås satts till 7 meter, vilket detaljplanen följer.

9. Planbestämmelser
Plandel 1 och 2

Kvartersmarken får främst användas för bostadsändamål
(B), men på bottenplan får även centrumverksamhet (C)
så som mindre butiker, service- och kontorsverksamheter
finnas. För att säkerställa områdes karaktär av en kvartersstruktur med blandad bebyggelse har bestämmelser som
bland annat reglerar husens orientering och placeringen
av huvudentréer i förhållande till gata, våningshöjd och
takutformning införts. Även hustyp och exploateringsgrad
anges. Generellt så tillåter planen gradvis fler våningar från
väster till öster, och från söder till norr, det vill säga att de
högsta husen tillåts längsmed Ollonstupet och i planens norra
del. Exploateringsgraden förhåller sig omvänt till de tillåtna
hushöjderna och medger en högre exploateringsgrad, uttryckt
i procent, av byggrätterna med färre antal våningar än de
med fler. Skillnaderna är inte markanta men strukturen går
från låg och tät till hög och gles. Det finns vissa undantag,
bland annat så markeras den kommunala gatan genom att
ha några byggrätter för punkthus, vilka skiljer sig i höjd och
exploateringsgrad.

etableringen av en förskola inom planområdet och att säkerställa att den får så bra placering som möjligt med avseende
till den direkta närheten till naturområdet.
Kvarteret mot Neumansgatan avslutar hela området mot
norr. Här ska man dels kunna möta upp den befintliga
bebyggelsen i omgivningen, men även en framtida utveckling
av närområdet genom att här dels tillåta högre hus (upp till 6
våningar) och dels tillåta även kontor (K). Användningarna
är inte begränsade i omfattning. Byggrätten är utformad så
att kedjan av gårdar fångs upp och avslutas och så att radhuslängan på ett motsvarande sätt möts upp av en grön gård. Det
befintliga tegelhuset på fastigheten Åkermyntan 12 ska vara
planenligt, detta i syfta att möjliggöra att huset bevaras och
införlivas i den tillkommande bebyggelsen. Den befintliga
transformatorstationen kommer antagligen att flyttas något
för att byggrätten i övrigt ska kunna utnyttjas på bästa sätt,
men inom kvarteret ska det finnas plats för dess funktion
Mark där byggnationen är begränsad och mark som ska vara
grön/planterad är markerat med prickar, ringar respektive
kors.
Planbestämmelserna för kvartersmarken är utformade
med hänsyn till att olika upplåtelseformer med olika fastighetsbildningsbehov ska vara möjliga. Därför finns
planbestämmelser för områden som ska vara tillgängliga för
gemensamhetsanläggningar (g) för olika funktioner så som
tillfarter och genomfartstrafik, tillfart till parkeringsgarage,
avfallshantering och underjordiska ledningar (u) samt anläggningar så som en infrastrukturtunnel.
I förlängningen av Rosendalsgatan övergår GATA i GC-VÄG
och prickad kvartersmark, syftet med detta är att säkerställa
allmänhetens tillgång till gång- och cykelvägen som fortsätter
ut i Tallmyren på allmän plats mark, samt att säkra den tillfart
fastigheten Skogsstjärnan 7 har idag samt tillfarten till de nya
radhusen på enskild gata.
Det finns bestämmelser som styr markens anordnande och
vegetation för olika typer av prick-mark (n) så som gårdar
och grönytor för lek och utevistelse, gröna släpp för visuell
och rumslig anknytning till omgivande bostadsområde och
naturmark, dagvattendike samt för angöring, parkering och
plantering inom kvartersmarken.
Som komplement till n-bestämmelsen har ett av de viktigaste
gröna, strukturella släppen upp mot Ollonstupet försetts med
en x-bestämmelse. Syftet är att möjliggöra för att denna, den
viktigaste, gångförbindelse genom området kan säkerställas
med ett servitut.

I det nordöstra kvarteret tillåts även skola (S) utöver bostäder
(B) och centrumverksamheter (C). Syftet är att möjliggöra för
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Den markremsa som löper längsmed Ollonstupets fot och
längs hela Åkermyntan planläggs till största delen som
PARK för att säkra allmänt tillgängliga, med icke-hårdgjorda, gång- och cykelstigar och rymma ett översvämnings-/
dagvattendike. I den norra delen planläggs en del av området
som prickad kvartersmark med bestämmelser som styr
att inga ytor får hårdgöras och med syfte att säkra yta för
ändamålet skol-/förskolegård. Parkmarken kommer att skötas
enligt de avtal som beskrivs i geomförandebeskrivningen och
det är viktigt att området får höga kvalitativa egenskaper vad
gäller rekreation, tillgänglighet och naturvärden. I befintlig
plan är detta ett område reserverat för trafikändamål, viket
tas bort och en buffertzon mot Ollonstupet och mark
planlagd som NATUR säkras.

TÄTT

GLEST

Allmän plats-mark utgörs av GATA och PARK inom plandel
1 och 2.

Plandel 3 och 4

Det befintliga naturområdet i södra delen av planområdet,
omnämnt som Tallmyren, kvarstår som PARK. Planen
möjliggör för att en naturlekplats, omdragna diken och en ny
översvämningsdamm ska kunna anläggas.
Den del av planområdet 3 som täcker svackan väster om
Tallmyren upp mot Backadalsstigen planläggs som NATUR.
Möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg här har
undersökts, men mot bakgrund av att grundläggningsförhållandena är så pass svåra samt att naturen i ett opåverkat skick
bedöms som viktig för funktionen av grön korridor mellan
Ollonstupet och Bergsäterparken (berget Edvin) föreslås inte
denna lösning.

Kartbilden visar konceptet för exploateringsgraden för respektive byggrätt. Vid
radhusen får bebyggelsen utnyttjas fullt, medan den bara får utnyttjas till 65%
längs med områdets avslut mot naturområdena.

HÖGT

LÅGT
7vån.

En bredare remsa av Ollonstupet har tagits med i planen dels
för att rensa upp bland äldre planer och dels för att på så sätt
markera den viktiga gränsen mot naturområdet här. Området
planläggs som NATUR och ska skötas enligt de skötselplaner
kommunen har för Ollonstupet i övrigt.
Bestämmelsen om föreskriven höjd över noll (RH 2000)
är satta i början och slutet av Rosendalsgatan samt på
kvartersmark vid anslutningen mot GATA och n-områden
för att reglera markens höjd och garantera naturligt fall för
dagvattnet. Höjdsättningen inom kvartersmarken, inklusive
de områden markerade med g, måste således förhålla sig till
de angivna markhöjderna.

2vån.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målområden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda

DETALJPLAN

Kartbilden visar konceptet bakom höjdsättningen av byggnaderna. Inom planen
varierar det maximala våningsantalet från 2 till 7 våningar.
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resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan
uppfyllas. Planförslaget innebär en förtätning av stadskärnans närområde med bostäder. Mer boende i ett läge där
alternativet att välja att resa med kollektivtrafik i kombination
med cykel är önskvärt eftersom det stödjer ett hållbart
stadsbyggande. Planens blandade användning och förslagets
blandade upplåtelseformer stödjer likväl ett socialt hållbart
samhälle vilket är en del i Vision 2025.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är:
- Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelse
former för alla medborgare.
- God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga
och vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia.
Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan
att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjligheter till handel och service.
- Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
- Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för
olyckor och brott.
- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild
vid placering och utformning av bebyggelse.
- Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter
som inte stör varandra.
Det berörda planområdet är inte specifikt utpekat för
bostadsbebyggelse men den nuvarande markanvändningen
ifrågasätts i öp:n, och bostadsbyggande i centrumnära lägen
med goda pendlarförutsättningar omnämns som önskvärt.

Miljömål

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Ett av målen, och
det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd
miljö”. Miljömålet innebär enligt riksdagens definition att
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”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att
det ska vara nära till naturen.
I Borås finns också lokala miljömål och ett av de viktigaste
målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser.
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från
trafiken och en målsättning om att öka andelen förnybara
energikällor.
Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella,
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och
bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i
direkt anslutning till kollektivtrafik och det finns möjlighet
att ansluta byggnaderna till fjärrvärme.

Bostadsförsörjningsprogram

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning
och att cirka 530 nya bostäder kan byggas i ett centrumnära
läge och med direkt närhet till befintlig och ny integrerad
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli både hyresrätter och bostadsrätter med en variation i storlek från ettor
till femmor. Likväl innehåller projektet både studentbostäder
och LSS-boende.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk. Nedan följer kortare sammanfattningar med
hänsyn till hållbarhet och miljö.
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Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användning för bostäder, skola, centrumverksamhet och
kontor. I planbestämmelserna begränsas byggnadernas höjd
och exploateringsgraden. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras

Hållbar utveckling

Planen innebär en förtätning med bostäder i ett relativt
centrumnära område. För att minska biltrafiken och dess
skadeverkningar behöver staden byggas tätare Området har
bra förutsättningar för att människor ska kunna ta sig till och
från platsen genom att gå och cykla till de större kollektivtrafikknytpunkterna. En utbyggnad av bostäder förstärker även
underlaget för en utbyggd kollektivtrafik med högre turtäthet
i närområdet.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standard förfarande.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2016-03-21)

»

Markteknisk undersökning samt Planeringsunderlag
geoteknink. (WSP, 2016-07-13)

»

Riskbedömning (SWECO Environment AB,
2016-06-02)

Som nämnts tidigare ökar även områdets sociala hållbarhet
genom att man planerar för olika bostadsformer och upplåtelseformer.

»

Dagvattenutredning (COWI, 2017-01-09)

»

Trafikutredning (SWECO, 2017-03-13)

Hushållning med naturresurser

»

Åkermyntan Kvalitetsprogram (Västbostad, WHITE,
Borås Stad, 2017-03-10)

Planområdet innebär en sanering av gammal industrimark
och att marken kan återanvändas för ny bostadsbebyggelse
Halterna av föroreningar minskar och inga obebyggda
marker behöver tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan
utnyttjas mer effektivt vilket bidrar till att hushålla med våra
resurser.

Inför granskning kommer följande utredningar att kompletteras:
»

Utökad markteknisk undersökning (plandel 2)

Miljö

»

Utökad miljöteknisk markundersökning (plandel 2)

»

Ljus och skuggstudie

Planen påverkar inte något grönområde direkt. I förlängningen kan man dock anta att nyttjande graden av de närliggande
grönområdena kommer att öka. Den förstärkta gång- och
cykelstigen vid Ollonstupets fot samt den nya gc-förbindelsen
från Tallmyren och upp till Backadalsstigen ökar grönområdenas tillgänglighet för människan samtidigt som det kan
antas begränsa främst de vilda djurens rörelsemöjligheter
något.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Medverkande tjänstepersoner

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

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Liisa Gunnarsson
Planarkitekt

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

Fastighetsplan

Tomtindelningskartorna fastställd den 1948-04-10, respektive
1952-10-15 upphävs för fastigheterna inom planområdet:
Åkermyntan 4,5,10,11,12,13,14 och 18 samt de delar av
fastigheten Bergsäter 1:1 som berörs av planen.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad, upprättad den 17 mars 2017.

1.

Organisatoriska frågor

1.1.

Tidplan

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande
tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Exploateringsavtal tecknas
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2017
3:a kvartalet 2017
4:e kvartalet 2017
1:e kvartalet 2018
2:a kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal ha tecknats.
Planens genomförande föreslås ske i två eller tre etapper. De
olika deletapperna beskrivs i planbeskrivningen under rubrik
2 - Bebyggelse. Etapp 1 beräknas tidigast kunna påbörjas
under 2018.

1.4.

1.5. Ansvarsfördelning allmänna
tekniska anläggningar

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt
avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsavtal tecknas.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberförsörjning.

1.6.
1.2.

Genomförandetid

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

1.3.

Ansvarsfördelning kvartersmark

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom sin egen fastighet. Åtgärder som kan komma ifråga är
grundförstärkande markarbeten, marksanering, byggnation,
plantering mm.
Exploatören ansvarar för iordningsställande av anläggningar
som avses vara gemensamma för flera fastigheters behov,
såsom vägar och parkeringsgarage mm. Ansvaret för framtida
drift och underhåll av dessa anläggningar avgörs vid lantmäteriförrättning, se rubrik ” Fastighetsrättsliga frågor” nedan.
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Ansvarsfördelning allmänna platser

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för
framtida drift och underhåll av allmänna platser (natur, park
och gata) inom planområdet.

Avtal

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning och exploatören som bl. a. reglerar finansiering av
detaljplanearbetet.
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera
ansvarsfördelning för utförande av allmänna anläggningar,
såsom väg, cykelbana, lekplats mm samt finansiering av
dessa åtgärder. Avtalet ska i första hand reglera anläggningar
inom planområdet, men kan även innefatta anläggningar
utanför planområdet om dessa anses nödvändiga för att
exploateringen ska anses lämplig. Avtalet bör också reglera de
marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter, se fastighetskonsekvenskarta under rubrik 2, Fastighetsrättsliga frågor,
nedan.
I planområdets nordöstra del, mellan kvartersmarken
och Ollonstupet, finns ett gällande lägenhetsarrende för
upplagsplats. Arrendet ska sägas upp senast i samband med
att detaljplanen vinner laga kraft.
Antalet bilparkeringsplatser som krävs enligt Borås Stads
parkeringsregler bedöms kunna uppfyllas, se planbeskrivningen, rubrik 3 ”Gator och trafik”. Om det vid
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Markområden som sköts av:
Borås Stad
BEM
Enskilt (GA)

Skötselkarta över planområdet

bygglovsprövning konstateras att det ändå inte går att ordna
tillräckligt med parkeringsplatser, kan det bli aktuellt med ett
så kallat parkeringsköp.

gångtrafik mellan gatan och parkområdet. För att fastighetsrättsligt säkerställa allmänhetens rätt att ta sig mellan gatan
och parken bör ett servitut bildas till förmån för Bergsäter
1:1.

2.

Fastighetsrättsliga frågor

2.1.

Fastighetsägare

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

Totalt 10 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet;
Åkermyntan 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 och 18 samt delar av
Bergsäter 1:1 och Trandared 4:1. Bergsäter 1:1, Trandared 4:1
och Åkermyntan 11 ägs av kommunen. Övriga fastigheter
har privata fastighetsägare (se den till detaljplanen tillhörande
fastighetsförteckningen).

2.2.

Fastighetsbildning

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar som
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anläggningar som bedöms bli aktuella är vägar och parkeringsplatser på kvartersmark samt parkeringsgarage under mark. För
de ytor som tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar
bildas lämpligen marksamfälligheter.

Befintlig ledningsrätt för starkströmsledning, inklusive
transformatorstation, bör omprövas i samband med att
infrastrukturen i området byggs om.
Befintlig servitutsrätt för avloppsledning till förmån för
Åkermyntan 18, som belastar Åkermyntan 14, kommer
sannolikt tappa sitt syfte då detaljplanen genomförs och bör
följaktligen upphävas i samband med övrig fastighetsbildning.
De delar av Bergsäter 1:1 som omfattas av kvartersmark bör
genom fastighetsreglering tillföras någon av övriga fastigheter inom planområdet. De delar av Åkermyntan 4, 5 och 18

Inom kvartersmarken finns en yta utpekad som x-område,
vilket innebär att denna yta ska vara tillgänglig för allmän
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1 :1
1 2

1 1

1 3

1 0

1 4
1 8
4

( 7)

5

Reglering av kommunal mark:
Mark som blir kommunal
4: 1

Mark som blir privat

Fastighetskonsekvenskarta över planområdet.

som ska utgöra allmän plats bör genom fastighetsreglering
övergå till kommunens fastighet Bergsäter 1:1. De ytor som
omfattas framgår av karta nedan.

2.3.

Fastighetskonsekvenser

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:
Bergsäter 1:1
Avstår mark, ca 3220 m2, som i detaljplanen är
utlagd som kvartersmark, till de närlig
gande fastigheterna inom detaljplaneplanområdet.
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Tillförs mark, ca 5100 m2, som i detaljplanen är
utlagd som allmän plats GATA.
Ny byggrätt för bostäder, skola, centrum och kontor
tillskapas.
Åkermyntan 4
Avstår mark, ca 630 m2, som i detaljplanen är utlagd
som allmän plats.
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål
tillskapas.
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-

Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 5
Avstår mark, ca 3110 m2, som i detaljplanen är
utlagd som allmän plats.
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Kommer att belastas av servitut för x-område.
Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål
tillskapas.
Byggrätten för industriändamål tas bort.
Åkermyntan 10
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål
tillskapas.
Byggrätten för industriändamål tas bort.
Åkermyntan 11
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Ny byggrätt för bostäder, skola, centrum och kontor
tillskapas.
Byggrätten för allmänt ändamål tas bort.
Åkermyntan 12
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
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-

Ny byggrätt för bostäder, skola, centrum och kontor
tillskapas.
Byggrätten för industriändamål tas bort.

-

Åkermyntan 13
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Ny byggrätt för bostäder, skola, centrum och kontor
tillsakapas.
Byggrätten för industriändamål tas bort.
Åkermyntan 14
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Frigörs från belastande avloppsservitut till förmån
för Åkermyntan 18.
Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål
tillskapas i huvudsak samt skola och kontor i mindre
del av fastigheten.
Byggrätten för industriändamål tas bort.
Åkermyntan 18
Avstår mark, ca 1360 m2, som i detaljplanen är
utlagd som allmän plats.
Upplåter mark för gemensamhetsanläggning.
Avstår befintligt avloppsservitut som belastar
Åkermyntan 14.
Ny byggrätt för bostäder, skola och centrum tillskapas i huvudsak samt kontor i mindre del av
fastigheten.
Byggrätten för industriändamål tas bort.
Skogsstjärnan 7
Fastigheten blir berörd på så vis att man inte längre kommer
ha tillfart direkt från Rosendalsgatan. Utfartsmöjlighet finns
fortfarande mot Backadalsgatan och man kommer också
ges möjlighet att fortsatt ha kvar befintlig utfart genom att
trafik till och från fastigheten medges passera över gång- och
cykelväg samt genom att fastigheten tilldelas andelstal i den
gemensamhetsanläggning som ansluter till Rosendalsgatan.

ledningar för inframedier som dricksvatten, spillvatten,
fjärrvärme, el, fiber och sopsug, se planbeskrivningen rubrik
4 ”Teknisk försörjning”.

3.2.

Vatten och avlopp

3.3.

Dagvatten

3.4.

Lekplats - Tallmyren

3.5.

Värme

3.6.

El, tele och fiber

Området kommer försörjas med kommunalt vatten och
avlopp, se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning –
Vatten och avlopp.

Dagvatten från norra delen av planområdet ska fördröjas
inom kvartersmark innan det leds vidare till allmänna
dagvattenledningar. Dagvatten från södra delen av området
ska avledas till parkområdet i planområdets södra del.
Dagvatten från östra delen av planområdet ska avvattnas till
det dagvattendike som byggs ut utmed kvarterets östra gräns.
En dagvattenutredning har gjorts som utgör underlag för
detaljplanen. Se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning - Dagvatten.

En ny lekplats ska anläggas i Tallmyren inom PARK-området
i planens södra del. Lekplatsen ska utformas och höjdsättas
med hänsyn till att dagvatten från exploateringsområdet
ska ledas genom lekområdet, se planbeskrivningen, rubrik
5 - Mark.

Fjärrvärme finns utbyggt i omkringliggande gator, se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning - Värme.

Området är anslutet till el- och optoledningar. Inom planområdet finns två transformatorstationer. Den södra hamnar
inom parkmark och förutsätts kunna vara kvar på befintlig
plats. Den norra, som ligger inom kvartersmark, bör om det
är tekniskt möjligt flyttas till allmän platsmark. Alternativt
får den samlokaliseras med övrig bebyggelse inom kvarteret.

3.

Tekniska frågor

Se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning – El, tele
och fiber.

3.1.

Infrastrukturtunnel

3.7.

Avfall

3.8.

Trafik

Intentionen är att all underjordisk infrastruktur ska samlas
i en så kallad infrastrukturtunnel. Kulverten kan innehålla

Se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning - Avfall.

De kommunala gatorna Rosendalsgatan och Neumansgatan
ska bindas ihop med en ny kommunal gata genom planområdet. Övriga gator föreslås utgöra kvartersgator. Nya
gångbanor och cykelvägar ska anläggas inom detaljplanens
gatu- och parkområden. Ytterligare behov finns av att
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förstärka gångförbindelser i direkt anslutning till planområdet. För närmare beskrivning av hur området ska trafikeras se
planbeskrivningen, rubrik 3 ”Gator och trafik”.

3.9.

Geoteknik

En markteknisk undersökning har genomförts för området
som redovisar de geotekniska förutsättningarna för byggnation. Rekommendationerna från denna undersökning ska
beaktas. Se planbeskrivningen, rubrik 5, Mark – Geoteknik.

-

Omdragning av diken och anläggande av damm i
Tallmyren.
Erforderliga åtgärder för att försärka gång- och
cykelförbindelser i anslutning till planområdet.

Utöver ovanstående åtgärder kan exploateringsavtalet även
reglera kostnader för:
Anläggande av eventuell infrastrukturtunnel.
Anläggande av dagvattendike.
Eventuell flytt av transformatorstation.

3.10. Radon

Byggnation inom planområdet ska utföras radonsäkert, se
planbeskrivningen, rubrik 5, Mark – Radon.

3.11. Markföroreningar

Marken skall vara dokumenterad till känslig markanvändning, inom respektive byggetapp, innan bostäder får uppföras. En miljöteknisk markundersökning har genomförts som
ska kompletteras inför granskning. Se planbeskrivningen,
rubrik 5, Mark – Förorenad mark.

4.

Ekonomiska frågor

Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska
finansieras av Kommunen.
Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till
följd av nya anläggningar såsom väg, gång- och cykelbanor
och lekplats, där kommunen ska vara huvudman.
Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av
kommunens mark som detaljplanen medför.
Kostnader som belastar exploatören:
Framtagande av planhandlingar.
Nödvändiga underökningar som krävs för detalj
planens framtagande och för planens genomförande
samt byggnation.
Fastighetsbildningsåtgärder.
Rivning av befintliga byggnader inom planområdet.
Grundförstärkning.
Marksanering.

Dessa kostnader kan även regleras separat vid eventuell
överenskommelse med Borås Energi och Miljö AB respektive
Borås Elnät AB.
Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploatörens fastighet som detaljplanen medför.
Ägare till övriga fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför
för respektive fastighet.
Samtliga fastighetsägare vars fastighet får andel i gemensamhetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för
drift och underhåll av anläggningen.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och
bekostar.

Mark- och exploatering

Johannes Olsson
Exploateringsingenjör

Kostnader som kommer belasta exploatören och avses
regleras i exploateringsavtal:
Anläggande av gator.
Anläggande av nya gång- och cykelbanor samt
anslutning till befintliga gång- och cykelbanor.
Anläggande av lekplats.
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid

41

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

SP 3

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg
Linköping - Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande

2017-05-31
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-05-31
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0176 532
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2017-05-29 / bh

Programområde: 1

Sida
1(4)
2017-06-12

Dnr 2016/KS0176 532

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Trafikverket

Yttrande över åtgärdsvalsstudie höghastighetsjärnväg Linköping-Borås
Borås Stads yttrande om Åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås, avser endast sträckan
Jönköping-Borås, övriga delar av handlingen har inte studerats. Däremot så har stationsläget i Jönköping studerats utifrån hur det eventuellt påverkar sträckningen väster
om Jönköping.
Allmänna synpunkter
Västra Götalandsregionens yttrande
Borås Stad instämmer i Västra Götalandsregionens yttrande avseende ÅVS Linköping-Borås och vill komplettera deras skrivelse med nedanstående synpunkter.
Etapputbyggnad
Det är svårt att tro att sträckan Linköping-Borås kommer att byggas i en enda etapp,
särskilt med de ekonomiska förutsättningar som angetts i regeringens direktiv till Trafikverket, där banorna ska byggas ut i den takt som ekonomin tillåter. Hur en lämplig
etappindelning bör ske och vilka kopplingspunkter som är lämpliga bör vara en del av
arbetet med ÅVS Linköping-Borås.
Hur regionala banor och dess trafik ska sammanflätas med höghastighetsjärnvägen är
en viktig fråga med tanke på de signaler Borås Stad fått om en ny regional järnväg
mellan Göteborg och Borås som skulle kunna vara ett första steg i utbyggnaden av
höghastighetsjärnväg.
Full samhällsekonomisk nytta uppnås inte innan hela järnvägsnätet är utbyggt, därför
är det viktigt att utbyggnaden sker så snabbt som möjligt.
Linjesträckningar Borås-Jönköping
Den bästa linjesträckningen går mellan centralt stationsläge i Borås till stationsläge vid
Munksjön i Jönköping via Ulricehamn med station. Detta ger också de bästa förutsättningarna för en kraftig bostadsutveckling i de tre orterna.
Borås Stad instämmer med Västra Götalandsregionens synpunkt att delområde 10
förutsätter en sydlig utgång ut Borås som begränsar handlingsfriheten och möjligheten för det stationsläge som Borås förhandlat fram med Sverigeförhandlingen. En
dragning genom delområde tio riskerar att låsa utgången åt öster från Borås C samt
skapar sämre/dyrare lösningar inne i Borås. Att gå söder om Borås, i delområde 10
istället för delområde 7 eller/och 8 skulle dessutom förlänga restiden.
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Obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
Kostnader
Utredningen saknar det samhällsekonomiska perspektivet och skulle behöva kompletteras med analyser om hur den nya järnvägen påverkar de samhällen som ligger utmed
sträckningen men som inte kommer att få nyttan av en station. En järnvägslösning
med billigare anläggningskostnader så får inte vara negativt för orternas möjligheter
till bostadsutveckling, i exempelvis Målsryd, Gånghester och Aplared.
Den sammanlagda samhällsnyttan riskerar bli lägre och blir därför en mer kostsam
lösning som inte gynnar samhällsutvecklingen i stråket.
Synpunkter på antagande, avgränsningar och bedömningar samt processer
Station Ulricehamn
Ulricehamn är en växande kommun där befolkningsantalet ökar. En ny järnväg inom
delområde 7 och 8 ger mest samhällsnytta av alla sträckningar. Acceptansen för dragning av höghastighetsjärnvägen ökar i de norra utredningsområdena tack vare ett möjligt stationsläge i Ulricehamn.
Den nya järnvägen behöver följa samma sträckning som väg 40 för att inte skapa nya
barriärer och skilja viktiga målpunkter från varandra.
Dalsjöfors är en viktig serviceort i Borås kommuns östra delar. Orten och dess framtida utveckling får inte begränsas av eventuella barriäreffekter som den nya järnvägen
kan ge.
Ur ett nationellt perspektiv skulle höghastighetsbanan med tillhörande station i Ulricehamn bidra till att personresor kan flyttas över till tåg från personbil. En viktig synpunkt för att uppnå önskad effekt av höghastighetsbanan är att korridorval med tillhörande stationsläge sker där människor bor och verkar och det faktiskt finns attraktiva stationer på dessa orter.
Potentialen för att välja järnväg är högre när tillgänglighet och närhet finns till attraktiva stationslägen. Götalandsbanan och en station i Ulricehamn bidrar till att tillgängligheten förbättras väsentligt eftersom restiden blir kortare jämfört med dagens busstrafik. Idag finns ingen järnväg mellan Borås, Ulricehamn och Jönköping, trots att
orterna ligger i ett attraktivt stråk så potentialen är stor.
Orterna i stråket kust-till-kustbanan och väg 27
Inom Borås kommun finns flera små och stora orter som har vuxit fram utmed Kust
till kustbanan och väg 27. En höghastighetsbana i det södra utredningsområdet riskerar bilda en barriäreffekt för de orter som ligger utmed Kust till kustbanan.
I södra utredningsområdet berörs både Svenljunga och Tranemo kommuner. För
dessa kommuner blir en dragning av höghastighetsbana enbart en stor barriär och
därmed en stor nackdel för kommunerna eftersom inga tågstopp planeras i dessa
kommuner. I området finns också många naturområden med skyddsvärd flora och
fauna. Att utsätta dessa skyddsvärda områden för buller i kombination med barriäreffekten innebär en avsevärd minskad attraktivitet.
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Övrigt
Vattenskyddsområde Öresjö och grundvattentäkt Rångedala och Dalsjöfors
Många av Borås 110 000 invånare är försörjda av dricksvatten från Öresjös vattenskyddsområde inklusive grundvattentäkterna i Rångedala och Dalsjöfors. Skyddsområdet omfattar hela Öresjö avrinningsområde i Borås kommun och de övre delarna
ligger inom Ulricehamns kommun.
Skyddsområdet med skyddsföreskrifter är geografiskt mycket stort och omfattar stora
delar av delområdena 7 och 8 och i mindre del delområde 9 och 10 närmast Borås.
http://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/vattenochavlopp/vattenskyddso
mraden/oresjovattenskyddsomrade.4.6e6c22df1586e4b207942c37.html
Natur- och kulturvärden

Nedan följer en kort beskrivning av några av de naturvärden som finns inom respektive delområde
Delområde 7





Viskans dalgång går parallellt med sträckningen från Jönköping till Borås
Algutstorp har högsta naturvärde. Artrik lövskog med lundflora och sällsynta
kryptogamer. Ängsgranskog med rik flora.
Marsjöarna har högsta naturvärde. Det är en fågelsjö med omgivande
strandängar och sumpskogar.
Fristad – Gingri är ett område för kulturmiljövård med högsta naturvärde.
Det är ett välbevarat kulturlandskap med vacker landskapsbild och historisk
kontinuitet. Området har stor betydelse för friluftslivet.

Delområde 8
 Naturreservatet Sundholmen och Sundholmens slottsruin ute på ön har
högsta naturvärde.
 Rölle-Säggryd är ett riksintressant odlingslandskap och naturbetesmark. Området har också utpekats som högsta naturvärde.
 Häljared är ett lövskogsrikt småskaligt odlingslandskap och hagmarker. Området är också ett geologiskt intressant rullstensåsområde. Det har också klassats som högsta naturvärde.
Delområde 9
 Nygården är en stor bokskog med intressant kryptogamflora och rikt fågelliv.
Delområde 10
 Lindåsabäcken, Skansabäcken och Kovraån är av högsta naturvärde. Det är
ett karaktäristiskt och tydligt utpräglat sprickdalslandskap. I vattendragen
finns en rik förekomst av flodpärlmussla och andra känsliga strömlevande arter.
 Älmås naturreservat är ett stort betat lövskogsområde med förekomst av
ogödslad ängsflora och rödlistade lavar.
 Stora Ramna är en bäckravin med naturskog och rik flora av högsta naturvärde .
 Snaremossen med högsta naturvärde är ett småskaligt odlingslandskap med
välbevarad ålderdomlig prägel.
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Åsunden-Torpasjönområdet är ett riksintressant natur- och friluftsområde
som sträcker sig från Borås kommun in i Ulricehamns och Tranemo kommuner.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Förord
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Ostlänken, Linköping–
Borås, Göteborg–Borås och Jönköping–Malmö utgör delar av Trafikverkets program En
ny generation järnväg för höghastighetsjärnväg. Sträckorna Jönköping–Malmö och
Linköping–Borås är i ett tidigt utredningsskede, som redovisas i form av en åtgärdsvalsstudie för varje sträcka.
Arbetet med åtgärdsvalsstudie Linköping–Borås har pågått under 2015 och 2016 inom ett
stort utredningsområde där kunskapen successivt har fördjupats. Gränser för utredningsområdet är väster om framtida station Linköping och öster om framtida station Borås,
kopplingspunkten för sträckan Jönköping–Malmö ingår i utredningsområdet. Utredningsarbetet inleddes under 2015 med en översiktlig principstudie för att kartlägga områdets förutsättningar, de funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla samt
möjliga systemlösningar. Rapporten från det inledande arbetet benämndes ”Översiktlig
design och systemlösning”.
En viktig grund i arbetet med höghastighetssystemets principiella sträckningar är att ha
kunskap och förståelse för de förutsättningar som landskapet ger. En landskapskaraktärsanalys ligger därför som grund för utredningsarbetet. För att underlätta kommande skede
som regleras av Lagen om byggande av järnväg görs en miljöbedömning parallellt med
åtgärdsvalsstudiearbetet.
Samtidigt som åtgärdsvalsstudien har genomförts har Sverigeförhandlingen arbetat med
sitt uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av en utbyggnad av en höghastighetsjärnväg i Sverige. I januari 2016 beslutade Sverigeförhandlingen att börja förhandla
med kommunerna Tranås och Jönköping som stationsorter på sträckan Linköping–
Borås.
Under våren 2016 genomfördes ett fördjupat utredningsarbete kring de utpekade stationsorterna. Dessa utredningar redovisas som underlagsrapporter. Åtgärdsvalsstudien
sammanfattar på en övergripande nivå resultaten från detta arbete. Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har också kostnadsbedömningar tagits fram.
Under hösten 2016 har åtgärdsvalsstudien samt dess olika delutredningar färdigställts. Denna version kallad Förhandskopia 2017-02-15 kommer att kompletteras i vissa
delar, vilket framgår av respektive kapitel. De kapitlen kommer att skrivas när rapporten
färdigställs i början på 2018.
Februari 2017
Lennart Andersson
Regional direktör Syd

Håkan Vennerström
Regional direktör Väst

Einar Schuch
Regional direktör Öst

Andreas Hult
Projektchef
Linköping–Borås och Jönköping–Malmö
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Sammanfattning
Inledning
Bakgrund och syfte
På uppdrag av regeringen planerar Trafikverket för byggande av höghastighetsjärnväg på
sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.
Trafikverkets planering kopplat till höghastighetsjärnvägen bedrivs inom olika utredningar, dels i form av två projekt, Ostlänken (Linköping–Järna) och Göteborg–Borås,
som befinner sig i planläggningsprocessen, dels i form av två åtgärdsvalsstudier för
sträckorna Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö.
Denna rapport redovisar arbetet med åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås.
Detta utredningsarbete inleddes med en förberedande studie 2015 och inkluderar även
fyra underlagsrapporter.

Beskrivning av arbetsprocessen och rapportstruktur samt hur åtgärdsvalsstudien för
höghastighetsjärnväg på sträckan Linköping-Borås förhåller sig till den fortsatta
planläggningsprocessen.

Åtgärdsvalsstudierna genomförs i syfte att:
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x

ta fram underlag till Sverigeförhandlingen.

x

studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella sträckan.

x

bistå med underlag till Nationell transportplan för perioden 2018–2029.

x

ta fram underlag inför kommande planläggningsskede.

Mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet”. Målet ska nås utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet
äventyras.
Trafikverket har formulerat ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet med
höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till
ändamålen.
Ändamålet, eller det övergripande syftet, med
höghastighetsjärnvägen är att:
x

frigöra kapacitet på befintlig järnväg för
att möjliggöra robusta och hållbara
transporter för människor och gods.

x

genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling.

x

genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C
och Göteborg C på två timmar och
Stockholm C och Malmö C på två och en
halv timme.

x

öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor
och näringsliv.

För sträckan Linköping–Borås har projektmål
knutna till de transportpolitiska målen formulerats.
Beskrivningarna av effekter för respektive delområde samt måluppfyllelsebedömningarna för de
olika stationsprinciperna utgår från dessa mål.

Målhierarki.

Styrande förutsättningar
Planeringen av de nya höghastighetsjärnvägarna har att förhålla sig till ett antal övergripande krav. Dessa krav reglerar restider och hastighet, kapacitet och trafik, stationer och
kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll på höghastighetsjärnvägen. De övergripande kraven har varit avgörande för avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med avseende på geografi och innehåll:
x

Restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 timmar med direkttåg.

x

Restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 timmar med direkttåg.

x

Högsta hastighet 320 km/tim för höghastighetståg, respektive minst 250
km/tim för storregionala tåg.

x

Möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och
buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter.

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förutsättningar:
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x

Banan byggs som ett separerat system med begränsat antal kopplingspunkter
till det konventionella nätet. Sträckningen Linköping-Borås innebär ingen
koppling till det konventionella nätet.

Utredningsområdet
De styrande förutsättningarna och den restidsbudget dessa medger för sträckan Linköping–Borås har tillsammans med Sverigeförhandlingens val av stationsorter varit styrande för avgränsningen av det utredningsområde som studeras i denna utredning.

Det översiktliga utredningsområdet identifierades i arbetet med Översiktlig design och
systemlösning (2015a). Nya styrande förutsättningar har under 2016 resulterat i ett
utredningsområde för åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås.

Befintliga förhållanden och förutsättningar
I åtgärdsvalsstudien beskrivs det identifierade utredningsområdets förutsättningar genom en presentation av befintliga förhållanden, såsom geologiska, miljömässiga och socioekonomiska aspekter.
Tillsammans med anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningar utgör de befintliga
förhållanden underlag för det som presenteras i åtgärdsvalsstudien.
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Bedömningar per delområde
Indelning i delsträckor och delområden
I syfte att underlätta beskrivningen av utredningsområdet har området delats in i fem
delsträckor: Linköping-Tranås, Tranås, Tranås-Jönköping, Jönköping och JönköpingBorås. För att underlätta analyserna av effekter samt bedömning av måluppfyllelse för
utredningsområdet, har delsträckorna i sin tur delats in i delområden, totalt tio delområden för delsträckorna mellan stationsorterna samt två delområden vardera för delsträckorna Tranås och Jönköping.

Utredningsområdet indelat i delsträckor och delområden.

För varje delområde har tekniska förutsättningar för byggnation analyserats, där framför
allt topografiska och geologiska förutsättningar studerats, och behovet av att förhålla sig
till angränsande infrastruktur och befintlig bebyggelse beaktats. Till detta har förutsättningar från landskapskaraktäranalysen och miljöbedömningen lagts. Analyserna har resulterat i en förståelse för vilka anläggningstyper som bedöms vara lämpliga eller nödvändiga för att passera genom ett delområde samt hur fördelningen mellan anläggningstyperna kan se ut. För varje delområde beskrivs analyserade miljöeffekter av en höghastighetsjärnväg. Analysen avser de fyra fokusområdena landskap, hälsa och säkerhet, resurser tillgängliga för människan samt klimat.
Utifrån bedömningen av behovet av olika anläggningstyper (bro, tunnel, bank etc.) har en
medelmeterkostnad för järnvägsanläggningen genom de olika delområdena bedömts.
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Delsträcka Linköping-Tranås

Delsträcka Linköping-Tranås indelad i tre delområden, 1-3.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Topografin inom delsträckan Linköping-Tranås är i jämförelse med övriga
delsträckor flack, men i de södra delarna av delsträckan och framför allt
inom delområde 3, blir landskapet mer kuperat och skogrikt. En hög andel av
anläggningen kan komma att byggas på bank eller i skärning. Inom delområde 1 och 3 bedöms även betongtråg krävas. För delområde 3 bedöms behovet av brokonstruktioner över vägar och vattendrag vara ungefär dubbelt så
stort som i de andra delområdena. Malmens flygfält (delområde 2 och 3)
respektive Malmslätts tätort, E4 och Södra stambanan (delområde 1) är exempel på möjliga konflikter att hantera strax väster om Linköping.
I slättlandskapet i norr är landskapet känsligt för visuella barriärer som höga
bankar och broar. Det kan visuellt utkonkurrera slättens storgårdar och herrgårdar. Stora delar av delområde 1 upptas av mycket produktiv åkermark.
Fragmentering och fysiska barriärer kan försämra lönsamheten för de areella
näringarna. Delområde 1 möjliggör få lokaliseringar utanför Svartåns dalgång, med ett öppet landskap som riskerar att skäras av. Möjligheten att
undvika negativa effekter kulturhistoriskt, visuellt och ekologiskt är små
inom dalgången. Delområde 1 är mer tättbefolkat än de övriga, med flertalet
tätorter, vilket i kombination med det flacka landskapet kan innebära att
luftburet buller sprids lång väg och kan komma att påverka många människor.
Bedömd fördelning av
anläggningstyper i delområde 1, 2 och 3
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Inom mosaiklandskapet i delområde 2 och 3 kommer järnvägen att skära
genom terrängen och skapa en ny struktur. Inom områdena finns väl
fungerande habitatnätverk för arter knutna till äldre ädellövträd (främst ek)

och även hagmarker. Söderut dominerar barrskog med goda spridningssamband för
skogsfågel och vilt. Det mesta av delområdena är idag relativt opåverkat av buller och
med ny järnväg kan exempelvis fågellivet störas av buller.
Sjön Sommen, som korsas inom samtliga tre delområden, har pekats ut som en potentiell
framtida resurs för vattenförsörjning.
Restider
Delområde 2 har den genaste sträckningen inom delsträckan, vilket resulterar i kortast
restid. Restidsskillnaden mellan delområde 2 och delområdena 1 och 3 beräknas vara upp
till cirka 60 sekunder.
Kostnader
Inom delområde 1 och 2 utgörs stora delar av områdena av lösa jordar, ställvis med stora
jorddjup, varför stora delar av anläggningen bedöms behöva grundförstärkas med pålar.
Då anläggningstyperna bank och skärning har stor andel bank och skärning får grundförstärkning stor vikt i kostnadsbedömningen.
För att kunna hålla en plan profil på järnvägen genom det kuperade landskapet, bedöms
det krävas en större andel broar inom delområde 3, jämfört med delområde 1 och 2. Av
samma anledning bedöms mängden betongtunnel kunna bli relativt hög inom detta delområde. Inom delområde 3 bedöms därför bro och betongtunnel vara mest kostnadsdrivande anläggningstyp. I delområde 3 är områdets östra delar mer kuperat, vilket bedöms
innebära att en anläggning som placeras mer i de östra delarna behöver fler växlingar
mellan anläggningstyper och därmed fler kostnadsdrivande övergångszoner. Dessa skillnader gör att delområde 3 bedöms få en högre anläggningskostnad än delområde 1 och 2.

Bedömt spann för medelmeterkostnad för anläggningen inom respektive delområde på
delsträckan:

Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

360 – 400 tkr/m

320 – 360 tkr/m

430 – 470 tkr/m
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Delsträcka Tranås

Delsträcka Tranås indelad i två delområden, A respektive B.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Inom det norra av delområdena, TnsA, är landskapet kuperat, vilket medför
ett behov av olika anläggningstyper, såsom bro, bergtunnel och bank. I delområdet som omfattar Tranås tätort, TnsB, är landskapet utanför tätorten
kuperat, men inom tätorten är höjdskillnaderna små och passagen bedöms i
huvudsak ske i markplan. I båda delområdena måste höghastighetsjärnvägen
passera Södra stambanan.
Delområde TnsA är glesbebyggt och det bedöms därför finnas goda möjligheter att begränsa negativa effekter för människors hälsa. Det skogsdominerade och slutna landskapet ger relativt goda möjligheter att begränsa järnvägens visuella intrång. Potentiellt finns det möjlighet att järnvägen skapar
en korridor genom barrskogen som förbättrar spridningssambanden för arter som lever i ängs- och hagmarker.

Bedömd fördelning av
anläggningstyper i delområde TnsA och TnsB
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En höghastighetsjärnväg genom själva tätorten kan resultera i en förstärkt
barriär inom staden, med påverkan på människors rörelsemönster. Järnvägen bedöms behöva passera över Skoboviken (del av Sommen), med risk för
stor visuell påverkan på vattenrummet och på intilliggande villabebyggelse.
En ny järnväg i delområde TnsB, i eller i direkt anslutning till tätorten, skulle
innebära att störningar orsakade av tågtrafik kan komma att påverka en stor
del av samhällets invånare, med negativa effekter på hälsan som följd

Restider
Inom delsträckan är restidsskillnaderna mellan TnsA och TnsB små.
Kostnader
Bro och tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom de båda delområdena. I TnsA
är betongtunnel det mest kostnadsdrivande, men även andelen bro bedöms bli hög. För
TnsB skulle en mycket nordvästlig passage inom delområdet innebära ett mindre intrång
i tätorten, vilket skulle reducera kostnaderna, gentemot en passage rakt genom Tranås
tätort.

Bedömt spann för medelmeterkostnad för anläggningen inom respektive delområde på
delsträckan:
Delområde TnsA

Delområde TnsB

580 – 640 tkr/m

520 – 560 tkr/m

Bedömda medelmeterkostnader omfattar dock enbart själva järnvägslinjen och innefattar
inte stationen och kostnader relaterade till anläggning av denna. För TnsB kommer detta
innebära omläggning av befintlig järnväg intill stationen och provisorier under byggtiden.
En station placerad centralt i Tranås tätort har betydligt högre kostnad än en station placerad utanför, vilket innebär att trots att medelmeterkostnaden för själva järnvägen blir
lägre i delområde TnsB än i TnsA, bedöms den totala kostnaden för stadspassagen bli
väsentligt högre för TnsB.
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Delsträcka Tranås-Jönköping

Delsträcka Tranås-Jönköping indelad i tre delområden, 4-6. Delområde 4 och 5 överlappar
varandra i övergången till delsträcka Tranås. Delområde 4 och 6 överlappar varandra i
övergången till delsträcka Jönköping.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan som helhet är kraftigt kuperad, vilket resulterar i ett behov av ett
flertal berg- och betongtunnlar och djupa bergskärningar, men även ett stort
antal broar. Inom det mellanliggande delområde 5 blir dalsänkorna bredare
och här kan järnvägen komma att gå parallellt med Säbydalens dalgång.
Inom den södra delen av delsträckan är landskapet storskaligt böljande, vilket bedöms göra det möjligt att längs stora delar av sträckan följa landskapet
på bank eller mindre skärning. Det bedöms bli flera kilometer mer bro för
passage inom delområde 4 än för övriga delområden på delsträckan. Svartåns dalgång passerar området i en nordlig till sydlig riktning. Inom delområde 6 behöver höghastighetsjärnvägen passera befintlig järnväg. Även inom
delområde 5, vid en sydlig sträckning genom området, kan befintlig järnväg
behöva korsas.
Delområde 4 har mycket skogslandskap men också en stor andel berg i dagen. I det skogsrika landskapet bedöms det vara möjligt att dölja en anläggning. För de småskaliga odlingsmiljöerna kring Hålaveden finns det risk för
barriäreffekter som på sikt kan leda till en strukturomvandling. För ängsoch hagmarker som passeras är spridningssambanden relativt svaga och
skulle kunna förbättras genom en järnväg som passerar genom barrskogsmiljöerna.

Bedömd fördelning av
anläggningstyper i delområde 4, 5 och 6
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Herrgårdslandskapet i Säbydalen och kring sjön Noen inom delområde 5 är
känsligt för bland annat visuell påverkan och fragmentering. En ny storskalig

infrastruktur skulle utmana herrgårdarnas visuella dominans och splittra de kulturhistoriska sambanden. Habitatnätverk för både lövskog och betesmark är väl fungerande i
Säbydalen. En järnväg som skär parallellt genom dalgången skulle både ta miljöer med
höga naturvärden i anspråk och skapa en barriär mellan dessa miljöer som försämrar
spridningssambanden. Inom delområde 6 bedöms möjligheterna vara små att undvika
sjöarna Ylen och Stora Nätaren. Landskapet är här känsligt för passager på de tunna
landremsorna mellan sjöarna. Här finns komplexa kulturlandskap och spridningsvägar
för arter knutna till exempelvis ängs- och betesmarker.
Det är främst inom de mer tätbebyggda områdena på delsträckan som boenden bedöms
kunna utsättas för störningar från en höghastighetsjärnväg. Kring Säbydalen och Noen
finns risk att friluftsliv kan påverkas negativt av buller och förändrat visuellt intryck.
Restider
Inom delsträckan är restidsskillnaderna upp till cirka 80 sekunder mellan olika sträckningar och beroende på hur flack linje som byggs. Detta beror delvis på skillnader i lutning som påverkar restiden med upp till cirka 20 sekunder. En sträckning i ett mer kuperat landskap kan, med en större andel broar och tunnlar, resultera i en flackare linje, än
vad en sträckning i ett mer böljande landskap gör. Övrig skillnad i restid beror på skillnader i banans längd, som ökar med avvikelse från rakaste linjen med extremer i norra delområde 4 och södra delområde 6.
Kostnader
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 4 och 5. I delområde 4 beror det på att stora lokala höjdskillnader ger större andel tunnel. Även andelen bro bedöms därför bli högre i delområde 4 än i övriga delområden. Delområde 5 är ett relativt
flackt område med lokala höjder, vilket bedöms innebära tunnelanläggning. Pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 6. Detta beror på att stora
delar av delområdet består av lösa jordar, vilket bedöms resultera i en stor andel grundförstärkning av anläggningen. Eftersom anläggningstyperna bank och skärning har stor
andel i delområde 6 får grundförstärkning stor vikt i kostnadsbedömningen. En central
sträckning genom delområde 6 bedöms kräva mer bergtunnel, medan ett sydligt eller
nordligt läge bedöms medföra fler broar, vilket skulle driva upp kostnaderna.

Bedömt spann för medelmeterkostnad för anläggningen inom respektive delområde på
delsträckan:
Delområde 4

Delområde 5

Delområde 6

475 – 520 tkr/m

460 – 500 tkr/m

390 – 430 tkr/m
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Delsträcka Jönköping

Delsträcka Jönköping indelad i två delområden, A respektive B.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan är uppdelad i delområdena JöA och JöB. Delområde JöA utgörs
av Jönköping tätort och ligger i Vätternsänkan. Passage av Vätternsänkan
antas ske på bro eller bank, medan anslutande topografiska skillnader troligtvis hanteras med tunnlar. Delområde JöB ligger söder och öster om Jönköping tätort och består huvudsakligen av ett kuperat landskap, vilket bedöms innebära växlande anläggningstyper mellan bro, bank, skärning och
tunnel. I delområdet JöA finns lösa jordar med mycket stor mäktighet, vilket
kan medföra behov av särskild grundförstärkning. Tunnelpåslag öster om
Tenhultsdalen förväntas vara storskaligt instabila och kräva förstärkningsåtgärder av berget. Inom delsträckan kommer höghastighetsjärnvägen att passera E4:an, riksväg 40 och befintlig järnväg.

Bedömd fördelning av
anläggningstyper i delområde JöA och JöB
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Det stora landskapsrummet med branter exponerade mot Vättern och staden
är visuellt känsligt. Samtidigt innebär den dramatiska topografin möjlighet
till vida utblickar över Vättern och Jönköping för resenärer på järnvägen. Det
öppna jordbrukslandskapet i Tenhultsdalen är känsligt för storskaliga strukturer som bryter av de nord-sydliga siktlinjerna och som bidrar till fortsatt
urbanisering av dalgången. Delområde JöB inbegriper även det öppna odlingslandskapet norr om Odensjö herrgård. Här är omgivningen känslig för
en anläggning som splittrar upp landskapsrummet. I anslutning till herrgårdsmiljön finns habitatnätverk för ädellövträd och det finns risk för förlust
av skyddsvärda träd.

Jönköping är tätbefolkat, särskilt inom delområde JöA, och en ny järnväg bedöms kunna
medföra att många människor skulle störas i sin boendemiljö, med negativa effekter på
hälsan som följd.
Restider
Restiderna för delsträckan varierar mellan delområdena. Att köra tågen till tätorten (JöA)
bedöms medföra en restidsförlust även för passerande tåg, eftersom tågen inte kommer
hålla hastigheten upp ur dalgången och därför tappar hastighet och restid. För passerande tåg utan uppehåll på sträckan Stockholm–Göteborg bedöms restidsskillnaden mellan att gå ner i dalen (JöA) och att inte göra det (JöB) vara cirka 60 sekunder, medan
restidsskillnaden för tåg som gör uppehåll bedöms bli 1-2 min. På sträckan Stockholm–
Malmö bedöms restiden mellan JöA och JöB för tåg som gör uppehåll skilja cirka 5–6,5
minuter.
Kostnader
Bro är mest kostnadsdrivande inom delområde JöA. På grund av bland annat de stora
topografiska skillnaderna till den angränsande terrängen bedöms majoriteten av anläggningen behöva utföras på bro. Hela anläggningen inom delområde JöA bedöms anläggas
på lös mark med stora jorddjup, vilket medför att anläggningen kan behöva grundförstärkas med pålar, på många ställen med djupa pålar, vilket är kostnadsdrivande.
Bro är även mest kostnadsdrivande inom delområde JöB. Eftersom delområdet har varierande topografi bedöms både bro och tunnel bli frekvent förekommande, för att hålla en
så plan profil som möjligt. En anläggning i områdets södra delar kan innebära mindre
behov av pålning, vilket bedöms vara kostnadsreducerande. JöB bedöms omfatta många
växlingar mellan anläggningstyper eftersom topografin är mer kuperad.
Eftersom delområde JöA är litet i förhållande till övriga delområden samt att nästintill
hela anläggningen inom delområde JöA bedöms utgöras av mer kostsamma anläggningstyper, med ett stort behov av markförstärkning, påverkas det bedömda medelmeterpriset kraftigt.

Bedömt spann för medelmeterkostnad för anläggningen inom respektive delområde på
delsträckan:
Delområde JöA

Delområde JöB

840 – 910 tkr/m

560 – 620 tkr/m

Bedömda medelmeterkostnader omfattar enbart själva järnvägslinjen och innefattar inte
stationen och kostnader relaterade till anläggning av denna. En station placerad centralt i
Jönköpings tätort har betydligt högre kostnad än en station placerad utanför.
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Delsträcka Jönköping-Borås

Delsträcka Jönköping-Borås indelad i fyra delområden, 7-10.

Tekniska förutsättningar och miljöeffekter
Delsträckan är uppdelad i delområdena 7, 8, 9 och 10. Delområdena 7, 8 och 9 innebär en
passage genom ett sprickdalslandskap, medan delområde 10 går genom ett mer böljande
landskap. Sträckan skärs av flera dalgångar i nord-sydlig riktning. Inom delsträckan finns
flera myrmarkskomplex med höga naturvärden, såsom Dumme mosse och Komosse.
Flera av dem är skyddade som bland annat Natura 2000-område. Med en sträckning
genom det nordliga delområdet kommer Dumme mosse sannolikt passeras i en lång bergtunnel. De båda mellersta delområdena passerar
de stora myrmarkerna vid Komosse och Gagnaryds mosse, som även de, på grund av sina höga
naturvärden, kan bli aktuella att passera i bergtunnel. De mellersta delområdena kännetecknas
vidare av att en stor del av järnvägen behöver
anläggas på bro, exempelvis över sjön Åsunden
och över sjöar söder om densamma. I en sydlig
dragning mellan Jönköping och Borås, genom
delområde 10, är landskapet mindre kuperat. De
lokala höjdskillnaderna är små, vilket gör att
höghastighetsjärnvägen med några undantag i
huvudsak bedöms kunna förläggas på bank och i
bergskärningar.

Bedömd fördelning av anläggningstyper i delområde
7, 8, 9 och 10.
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I området mellan Jönköping och Borås finns de
allra största och även de mest vattenförande
grundvattenmagasinen inom utredningsområdet.

Magasinen är huvudsakligen lokaliserade till dalgångarna tvärs området och utgör viktiga
dricksvattenresurser. Möjligheten att nyttja grundvattnet är känsligt både för kemisk
påverkan och åtgärder som påverkar grundvattennivån.
En passage över sjöar, mossar och dalgångar rymmer potential till utblickar över öppna
landskap och gör resan utmed höghastighetsjärnvägen variationsrik. Men det kan samtidigt
innebära intrång i ostörd natur och i kulturmarkerna kring sjöarna. Om järnvägen bildar
barriärer och fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna är risken stor för igenväxning på grund av minskat brukande. Myrmarkskomplexen i delområdet rymmer en stor
mängd miljöer av nationell betydelse. En passage genom eller nära något av de stora
myrmarkskomplexen bedöms resultera i omfattande negativa effekter i form av bland
annat fragmentering, barriär och bullerstörningar. Komosse är i sig en helt unik livsmiljö,
som genom sin storlek och orördhet behöver undantas helt från påverkan från framtida
järnvägsanläggning inom delområdet. För att undvika störningar kan järnvägen anläggas
i tunnel. Det innebär dock stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna också är
mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga.
De östra delarna av sträckan mellan Jönköping och Borås är glest befolkade, undantaget
passagen ut från Jönköping. I anslutning till Ätrans dalgång och vidare in mot Borås finns
flera tätorter. Om järnvägen lokaliseras nära dessa tätorter kan många människor komma
att störas av exempelvis buller från järnvägen. Det finns också en risk att sociala samband
bryts och att tillgängligheten till närrekreationsområden försämras.
Restider
I delområde 8 erbjuder genast sträckning, vilket bedöms ge restider som är 70-90 sekunder snabbare än de andra delområdena. Delområde 9 och 10 bedöms få ungefär samma
restider eftersom topografin i delområde 9 bedöms medföra restidsförluster i samma
storleksordning som längdskillnaden mot delområde 10.
Kostnader
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 7, vilket beror på den långa
bergtunnel som bedöms behövas för att nå höglandet från stationen i Jönköping. Bro eller
tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 8, vilket beror på stora lokala höjdskillnader. Även passagen av Komosse bedöms ske i bergtunnel. Bro bedöms
vara mest kostnadsdrivande inom delområde 9, vilket beror på passage av nord-sydliga
dalgångar samt ett antal sjöar inom delområdet. Delområde 10 har flackare topografi och
en stor andel av anläggningen kan komma att förläggas på bank/skärning. Förekomst av
lösa jordar gör att pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde
10.

Bedömt spann för medelmeterkostnad för anläggningen inom respektive delområde på
delsträckan:
Delområde 7

Delområde 8

Delområde 9

Delområde 10

480 – 520 tkr/m

460 – 490 tkr/m

400 – 440 tkr/m

360 – 400 tkr/m

17

Stationsalternativ
I en förberedande studie 2015, kallad Översiktlig design- och systemlösning, identifierades olika stationsalternativ för Tranås och
Jönköping. I en process där effekter, kostnader och konsekvenser av de identifierade
stationsalternativen studerats med stegvis
fördjupning, har resulterat i att tre respektive
fyra stationsalternativ för Tranås och Jönköping valts ut för en fördjupad analys. Dessa
kvarvarande alternativ har analyserats mer
ingående med avseende på bidrag till uppfyllelsen av projektmål, kostnader samt förutsättningar för byggnation.
Tranås
För Tranås har följande tre stationsalternativ
studerats mer ingående:
x

Extern station i anslutning till stambanan norr om Tranås (T2)

x

Station vid Tranås C via huvudbana
(T4)

x

Perifer/extern station i anslutning till
stambanan (T6)

Ett externt stationsläge, T2, med bytespunkt
mot Södra stambanan, bedöms resultera i
lägst kostnad. Alternativet bedöms innebära
mindre låsningar för järnvägens sträckning
och därmed större möjligheter att anpassa
sträckningen av järnvägen för att begränsa
negativa effekter. Det externa läget bedöms
Studerade alternativ för station Tranås.
samtidigt innebära sämre tillgänglighet och
sämre möjligheter till ett ökat pendlingsutbyte mellan stationsorterna. Bidraget till stadsoch stationsområdesutveckling bedöms bli litet med ett externt stationsläge.
Ett stationsläge i anslutning till befintlig station i Tranås, T4, bedöms vara det mest kostnadskrävande av de tre alternativen. Ett centralt stationsläge kan förväntas resultera i
bäst tillgänglighet för boende och verksamma i Tranås och därmed också de bästa förutsättningarna för arbetspendling till och från Tranås. Det centrala läget bedöms erbjuda
goda möjligheter till exploatering och förtätning inom Tranås tätort och bedöms vara det
alternativ som har störst positiv påverkan på tätortens möjligheter att attrahera nya verksamheter till tätorten. Ett centralt stationsläge i markplan bedöms dock innebära störningar, främst i form av buller, och negativ påverkan på människors hälsa. Passagen genom centrala Tranås bedöms även innebära intrång och barriäreffekter för tätortsnära
naturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla områden/bebyggelse samt rekreationsområden.
En perifer alternativt extern station, där höghastighetsjärnvägen korsar Södra stambanan
norr om befintlig tätortsgräns, T6, bedöms erbjuda tillgänglighet med cykel och till fots
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från delar av tätorten. Viss utveckling i anslutning till stationsområdet bedöms kunna ske,
liksom en förtätning och exploatering i anslutning till tätortens norra och nordöstra delar.
Effekten på bostadsbyggande och samhällsutveckling förväntas bli större med ett stationsläge i den södra delen av stationsprincipen, än i den norra.

Jönköping
För Jönköping har fyra stationsalternativ
studerats mer ingående:
x Södra Munksjön via huvudbana
(J4)
x Södra Munksjön via bibana (J5)
x Tenhultsdalen norr (J6N)
x Odensjö (J8).
En station inom utvecklingsområdet Södra
Munksjön i Jönköping, stationsalternativ J4
eller J5, bedöms innebära att stationen får
hög tillgänglighet med korta anslutningsresor inom tätorten. Därigenom skapas goda
förutsättningar för arbetspendling mellan
orter längs höghastighetsjärnvägen, vilket
medför möjligheter att integrera idag separerade arbetsmarknader och därigenom
åstadkomma regionförstoring. Den högre
tillgängligheten för stationsalternativ J4
eller J5 kan därför förväntas generera en
större effekt i form av tillväxt och utveckling
i Jönköping och dess region, än vad externa
Studerade alternativ för station Jönköping.
stationslägen kan ge. Ett mer centralt läge
kan vidare förväntas resultera i en mer omfattande stadsutveckling runt det framtida stationsområdet. Kostnaden för stationen och
den tillhörande kopplingspunkten bedöms bli betydligt högre, samtidigt som restiderna
för genomgående resenärer bedöms bli längre, än för externa stationsalternativ. Ett centrumnära läge innebär att många människor kan komma att störas av buller från höghastighetståg, vilket innebär att måluppfyllelsen av hänsynsmålet om hälsa och säkerhet
bedöms motverkas.
Externa stationer, antingen i norra delen av Tenhultsdalen strax söder om Huskvarna
(J6N) eller vid Odensjö några kilometer söder om Jönköpings tätort(J8), bedöms resultera i kortare restider för genomgående resenärer, dels på sträckan Stockholm–Göteborg,
men framför allt på sträckan Stockholm–Malmö. De externa stationsalternativen bedöms
resultera i lägre kostnader än mer centralt belägna stationsalternativ. En externt belägen
höghastighetsstation blir en bytespunkt för resenärer med regionaltåg längs Jönköpingsbanan (J6N) eller banan via Odensjö (J8) och gynnar därigenom boende i kommuner
söder om Jönköping. Jämfört stationsalternativen söder om Munksjön innebär dock de
längre anslutningsresorna för flertalet avresande och ankommande resenärer, att till-
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gängligheten till en extern station blir sämre och därmed erbjuder de externa stationslägena sämre förutsättningar för arbetspendling mellan orter längs höghastighetsjärnvägen.
Möjligheten att åstadkomma regionförstoring bedöms därför bli avsevärt sämre och därigenom bedöms ett externt stationsläge i betydligt mindre grad kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för regional utveckling och tillväxt. Med en extern station förväntas befolkningstillväxten, och därmed bostadsbyggandet, i Jönköping och angränsande
kommuner totalt sett bli märkbart lägre, jämfört med station i området söder om Munksjön. Stationsområdet förväntas inte kunna utvecklas på samma sätt som vid ett centralt
stationsläge. De externa stationsalternativen bedöms inte motverka uppfyllelsen av de
olika hänsynsmålen.

Exempel på systemkombinationer
Genom att kombinera olika stationer och olika delområden kan, förutom restiden, även
investeringskostnader, livscykelkostnader och energiförbrukning för tågen påverkas. I
syfte att visa på de effekter som uppstår på systemnivå av olika kombinationer och val
gällande delsträckor/delområde och stationsprinciper samt kopplingspunkt, studeras ett
par exempel på systemkombinationer i åtgärdsvalsstudien.
För att kunna göra analysen och bibehålla tydlighet i variablerna, valdes kombinationer
inom samma delområden. Delområdena benämnda 2, 5 och 10 valdes. Den ena kombinationen länkar delområdena till de perifera stationsalternativen T6 och J4 i Tranås respektive Jönköping och den andra kombinationen länkar delområdena till de externa
stationsalternativen T2 och J6N.

Exempel på systemkombination, alternativ 1 med perifera stationsalternativ.
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Kostnader
Den samlade kostnaden för hela anläggningen, dvs. inkl. linje, stationer och kopplingspunkt, för kombination 1 bedöms ligga inom spannet 71 – 107 mdkr. Motsvarande kostnad för kombination 2 bedöms ligga inom spannet 65 – 97 mdkr.
Effekter
De valda kombinationernas totala längd varierar mindre än 5 kilometer. Restiden för
direkttåg på Stockholm-Malmö beräknas vara cirka 3 minuter längre för kombination 1,
än för kombination 2. På sträckan Stockholm-Göteborg beräknas restiden för direkttåg
vara ca 2 minuter längre med kombination 1 än med kombination 2.
Med antagna förutsättningar avseende Ostlänken och Göteborg-Borås föreligger få begränsningar restidsmässigt för sträckningen Linköping-Borås för att klara 2:00 Stockholm-Göteborg med direkttåg. Andra hastighetsförutsättningar i Linköping och Borås
skulle dock ändra detta förhållande.

Samlad effektbedömning
Trafikverket har under 2016 tagit fram en samlad effektbedömning (SEB) för hela höghastighetstågsystemet mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Den samlade
effektbedömningen syftar till att beskriva de kostnader och effekter som en höghastighetsjärnväg beräknas eller bedöms leda till. Tre delar ingår:
• samhällsekonomisk analys
• fördelningsanalys
• måluppfyllelseanalys
Sammantaget visar den samhällsekonomiska kalkylen att de beräknade samhällsekonomiska nyttorna är betydligt mindre än kostnaderna, det vill säga att åtgärden är en samhällsekonomiskt olönsam investering.
Fördelningsanalysen visar stora fördelar på nationell nivå. Merparten av den beräknade
nyttan utgörs av restidseffekter för resenärer och transporttid och transportkostnad för
godskunder.
Måluppfyllelseanalysen visar att investeringen i höghastighetsjärnväg bidrar positivt till
uppfyllande av funktionsmålet, bland annat för att tillförlitligheten i medborgares resor
och näringslivets transporter ökar. Dessutom förbättras tillgängligheten till storstäder
samt den interregionala tillgängligheten. Investeringens bidrag till hänsynsmålet bedöms
vara positiv eftersom påverkan på klimatet sammantaget har bedömts minska, även om
investeringen leder till ökad klimatpåverkan i byggskedet.
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Rapportens disposition
Åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås utgör ett tidigt skede i arbetet för planeringen av en del av höghastighetsjärnväg i Sverige. Åtgärdsvalsstudien är en förberedande studie av förutsättningarna för en höghastighetsjärnväg på sträckan och innehåller
analys av möjlig dragning av järnvägen inom utredningsområdet mellan Linköping och
Borås, inklusive koppling till höghastighetsjärnvägen på sträckan Jönköping–Malmö.
Inom utredningsområdet analyseras även möjliga stationsalternativ för utpekade stationsorter.
Åtgärdsvalsstudien utgörs av ett huvuddokument med tillhörande underlagsrapporter i form av en miljöbedömning
samt underlagsrapporterna Station Jönköping, Station Tranås och Landskapskaraktärsanalys. Underlagsrapporterna
går att läsa separat och delar av rapporternas innehåll återges även i detta huvuddokument.
Huvuddokumentet är uppdelat i 5 delar.
I del 1 beskrivs bakgrunden till åtgärdsvalsstudien och målen för höghastighetsjärnvägen utifrån både ändamål och de
övergripande projektmål som gäller för
de båda åtgärdsvalsstudierna Linköping–
Borås och Jönköping–Malmö. Del 1
beskriver vidare de projektspecifika
förutsättningarna för sträckan
Figur 1. Rapporten Åtgärdsvalsstudie för höghastighetsjärnväg Linköping – Borås och dess sammanhang utifrån föreliggande studie och tillhörande underlagsrapporter.

Linköping–Borås och en
metodbeskrivning för åtgärdsvalsstudien. Slutligen beskrivs rapportens avgränsning utifrån både innehåll och
geografi.

Del 2 beskriver de befintliga förhållandena och förutsättningarna för utredningsområdets
geografiska, sociala och miljömässiga innehåll. Del 2 redogör även för de anläggningsoch järnvägstekniska förutsättningarna och utformningskrav som ställs på en järnväg för
trafikering med höghastighetståg. Syftet med kapitlena är att ge en grundläggande bild av
utredningsområdet och dess innehåll samt en mer teknisk förståelse för vad en höghastighetsjärnväg innebär med avseende på utformning och anläggningstyper. Förståelsen
avser ligga till grund för del 3 där åtgärdsförslag presenteras för sträckan.
Del 3 utgör de åtgärdsförslag som testats inom ramen för åtgärdsvalsstudien och innefattar åtgärder för sträcka, scenarioanalyser samt stationsalternativ. Inledningsvis beskrivs
avgränsning och indelning av det utredningsområde, inom vilket alternativa lösningar
prövas. Vidare redovisas utredningsområdets 5 delsträckor; Linköping-Tranås, Tranås,
Tranås-Jönköping, Jönköping, Jönköping-Borås vilka i sin tur utgörs av delområden.
Delområdena är beskrivna utifrån tekniska förutsättningar för byggnation, kostnader
samt miljöeffekter. På delsträckenivå redovisas även restidsjämförelse inom delsträckan
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samt geografiskt knutna rekommendationer för fortsatt planering. I del 3 beskrivs också
åtgärder för stationsalternativ inom Tranås och Jönköping med hänsyn till anläggningstekniska förutsättningar och stationsprincipernas måluppfyllelsebedömning gentemot de
projektmål som beskrivs i del 1. Avslutningsvis görs en samlad beskrivning av exempel på
systemkombinationer innehållande ett urval av delområden och stationsalternativ. Syftet
är att ge en samlad bild av hur de olika åtgärderna kan kombineras för att bygga ihop hela
sträckan Linköping–Borås.
Del 4 utgör en samlad bedömning av hela höghastighetsjärnvägens effekter utifrån en
samlad effektbedömning som ger en övergripande bild av de samhällsekonomiska effekterna av ett höghastighetssystem. I del 4 diskuteras även ett referensalternativ med avseende att se vilka effekter som uppstår om det infrastrukturprojekt som utvärderas inte
genomförs.
Den 5:e och avslutande delen innehåller rekommendationer för fortsatt planering. Till
skillnad från de rekommendationer som beskrivs för respektive delområde redogörs här
generella tematiska och systemtekniska rekommendationer som gäller för hela sträckningen Linköping–Borås. Rekommendationerna syftar till att utgöra underlag och medskick till det fortsatta arbetet med planläggningsprocessen för en höghastighetsjärnväg i
Sverige.
Åtgärdsvalsstudien ska vara klar år 2018 och avslutas när regeringen har bekräftat de
avtal som Sverigeförhandlingen har slutit med de aktuella stationsorterna. Arbetet kan då
gå in i nästa skede, den så kallade planläggningsprocessen, där järnvägsplan tas fram.
Inom planläggningsprocessen sker samråd och dialog med medborgarna och det är i detta
skede som det beslutas var höghastighetsjärnvägen kommer att dras.

Figur 2. Planläggningsprocessen som tar vid när åtgärdsvalsstudien avslutas.
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Kommande kompletteringar
Inför slutversion av rapporten är nedan beskrivna kompletteringar planerade.

Utökning av utredningsområdet österut mot Linköping
Arbetet med åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg Linköping-Borås har genomförts parallellt med de
pågående diskussionerna om höghastighetsjärnvägens
sträckning genom Linköping och station Linköpings
lokalisering. Vid diskussion och samordning med angränsande projekt Ostlänken har en justering gjorts av
planerad gräns mellan delsträckorna. Det utredningsarbete som genomförts inom ramen för åtgärdsvalsstudien har förhållit sig till ett utredningsområde som i
öster sträcker sig fram till väg 34, även kallad Malmslättsvägen. Inför slutversion av rapporten kommer utredningsområdet att utökas österut, in mot Linköping.
Preliminärt kommer den nya östliga gränsen för utredningsområdet att placeras i höjd med Bergsvägen i Linköping, vilket samtidigt innebär att rapporten kommer
att kompletteras med utredningsmaterial för det område som ryms mellan Malmslättsvägen och Bergsvägen
i Linköping.

Översyn av utredningsområdets
gränser till följd av ändrade
förutsättningar i Linköping
Arbetet med åtgärdsvalsstudien har genomförts med en
styrande förutsättning om bibanelösning för station
Preliminär kommande utökning av utredningsBorås respektive Linköping. Dessa förutsättningar har
området i Linköping
under arbetets gång ändrats i det avseendet att en
bibanelösning för station Linköping inte längre är aktuell. En översyn av konsekvenserna
av de förändrade restider som detta medför måste därför göras, vilket kan komma att
påverka utredningsområdets gränser.

Utökning av utredningsområdet söder om Taberg
Utredningsområdet har avgränsats med stöd av det utredningsarbete för station Jönköping respektive station Tranås, som genomförts under våren 2016. Med beaktande av de
geometriska kraven för höghastighetsjärnvägen identifierades inom ramen för detta arbete s.k. passageområden för respektive stationsprincip. Dessa passageområden bedömdes utgöra det område, inom vilket höghastighetsjärnvägen skulle kunna nå den stationsprincip som passageområdet gäller för. Ytterligare analyser under hösten 2016 indikerade
en möjlighet att passageområdet för stationsprincipen J6N, Tenhultsdalen norra, kan
vidgas för att även kunna inkludera passage söder om samhället Taberg. Inför slutversionen av rapporten kommer en utredning genomföras för att klargöra huruvida utredningsområdets södra gräns bör flyttas söderut.
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Kompletterande beskrivning av området ner till
överlämningspunkt mot sträckan Jönköping-Malmö
Det översiktliga utredningsområde som identifierades under arbetet med den förberedande studien Översiktlig design- och systemlösning (2015), har i arbetet med åtgärdsvalsstudien avgränsats till ett utredningsområde. Detta avgränsningsarbete har bland
annat genomförts med stöd av den urvalsprocess av stationsalternativ som genomfördes
under våren 2016. Överlämningspunkterna mot sträckan Jönköping-Malmö, som placerats längs den södra gränsen av det översiktliga utredningsområdet från 2015, har genom
denna avgränsning kommit att hamna utanför utredningsområdet. Inför slutversionen av
rapporten behöver därför en kompletterande beskrivning göras av det område vid Jönköping som omfattar ytan mellan utredningsområdets södra gräns och det översiktliga utredningsområdets södra gräns.

Preliminär utökning av utredningsområdet vid Jönköping i syfte att vidga passageområdet för
stationsprincip J6N samt för analys av ytan mellan utredningsområdet och överlämningspunkter
mot sträckan Jönköping-Malmö.
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DEL 1
INLEDNING
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1

Bakgrund och syfte

1.1 En ny generation järnväg
Sveriges nuvarande stambanor är hårt belastade och möjligheterna att utöka trafiken är
begränsade. Det finns behov av att utöka spårkapaciteten i landet, både för att kunna köra
fler tåg och för att kunna separera snabb och långsam trafik.
Av regeringen har Trafikverket fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Trafikverkets arbete
med höghastighetsjärnväg i Sverige bedrivs samlat inom ett program som benämns En ny
generation järnväg. Programmet omfattar bland annat de två pågående projekten Ostlänken och Göteborg-Borås samt åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås respektive Jönköping-Malmö.
Programmet för En ny generation järnväg ska samordna arbetet med höghastighetsjärnväg inom Trafikverket i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv på anläggningens funktion,
kostnader och omgivningspåverkan skapa största möjliga samhällsnytta.
Programmet ska samordna utvecklingsarbetet i pågående höghastighetsprojekt Ostlänken, Göteborg-Borås och åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö så
att en kommande utbyggnad sker enligt gemensamma principer/riktlinjer vad gäller
övergripande krav, teknisk systemstandard och underhållsstrategi.
Samtidigt ska Programmet identifiera behov av att anpassa lagstiftning och tillämpning
samt verka för affärsformer som bidrar till utveckling i anläggningsbranschen exempelvis
genom industrialiserad produktion.
Programmet ska också, tillsammans med Trafikverkets linjeorganisation, samordna och
säkerställa leveransen av de utredningar som Sverigeförhandlingen beställer av Trafikverket.

1.2 Syfte med åtgärdsvalsstudien för Linköping–Borås
Åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås utgör en förberedande studie som genomförs i
syfte att studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella
sträckan. Utifrån uppsatta ändamål, transportpolitiska mål och miljökvalitetsmål, utpekade stationsorter, banans anspråk och omgivningens förutsättningar ska principiella
lösningar identifieras och analyseras utifrån måluppfyllelse, genomförbarhets- och kostnadsaspekter.
Utifrån slutsatser avseende möjligheter, begränsningar och studerade principiella lösningar ska åtgärdsvalsstudien ge rekommendationer för fortsatt arbete - både avseende
processuell, tematisk och vid behov även geografisk karaktär.
Åtgärdsvalsstudien bygger vidare på de behov och förslag på åtgärder som tidigare identifierats i bland annat den kapacitetsutredning1 som Trafikverket genomfört (se vidare avsnitt 2.1) och utgår ifrån regeringsuppdraget att planera för höghastighetsjärnväg på
sträckorna Stockholm-Göteborg/Malmö. Åtgärdsvalsstudien omfattar därför inte några
nya analyser enligt fyrstegsprincipen eller trafikslagsövergripande studier.

1

Trafikverket (2012)
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Åtgärdsvalsstudien utgör en del av underlaget i arbetet med den kommande nationella
infrastrukturplanen för perioden 2018-2029. Kunskapen om förutsättningar och tänkbara lösningar utgör även ett viktigt underlag för kommande planläggningsprocess där
lokaliseringar ska identifieras och analyseras.

1.3 Sverigeförhandlingen
Utöver att ta fram åtgärdsvalsstudien för Linköping-Borås har Trafikverket också i uppdrag att bistå Sverigeförhandlingen med övriga underlag och analyser kopplat till utbyggnaden av höghastighetsjärnväg, bland annat underlag avseende stationsorter, kostnader
och genomförande.
Arbetet med åtgärdsvalsstudien och framtagande av övrigt underlag till Sverigeförhandlingen har skett parallellt och i delar integrerat vad gäller framtagande och dokumentation av underlag och analyser. Sverigeförhandlingen har under hand även tagit del av preliminära slutsatser och arbetsmaterial
Sverigeförhandlingen är en särskild utredare, utsedd av regeringen, som ska fungera som
förhandlingsperson. Sverigeförhandlingens uppdrag består bland annat i att arbeta för att
möjliggöra ett snabbt genomförande av en ny höghastighetsjärnväg i Sverige på ett sätt
som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet. Inom ramen för förhandlingen
ska det också tas fram förslag till principer för finansiering, inkluderande medfinansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi. Förhandlingspersonen ska också genomföra
förhandlingar med berörda aktörer om lösningar för spår och stationer där stambanorna
angör till respektive stad. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i de tre storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige
möjliggöra byggandet av minst 100 000 nya bostäder.
Konsekvenserna av förslagen, inklusive miljökonsekvenser, ska analyseras och förslag till
överenskommelser ska tas fram med närmast berörda aktörer i Stockholms län, Västra
Götalands län och Skåne län samt med övriga berörda aktörer längs de nya stambanorna
om stationer och lokala anslutningar. Samtliga överenskommelser ska ingås med förbehåll för efterföljande rättsliga prövningar samt regeringens och i förekommande fall riksdagens godkännande.
Sverigeförhandlingen skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2017.
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2

Tidigare planeringsarbete och
angränsande planering

2.1 Tidigare planeringsarbete
Järnvägsnätets kapacitetsproblem och behov har varit kända under många år. Ett flertal
olika studier har genomförts som konstaterar ungefär samma sak, att kapacitetsutnyttjandet är högt på Södra och Västra stambanan. Det höga kapacitetsutnyttjandet medför
olika problem, såsom att systemet blir störningskänsligt, vilket medför punktlighetsproblem. Det innebär också att det är svårt att avsätta tillräckligt med tid för underhåll av
banorna och att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med ökad efterfrågan.
Redan 2009 föreslogs i en statlig utredning (SOU 2009:74) att separata höghastighetsjärnvägar för persontrafik bör byggas på sträckorna Stockholm–Malmö och Stockholm–
Göteborg.
Trafikverket genomförde under 2011-2012 en kapacitetsutredning2. Uppdraget omfattade
en analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder som kan genomföras
på det statliga järnvägsnätet, vägnätet samt sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade
också en analys av utvecklingen av transportbehovet fram till år 2050, samt en analys av
höghastighetsjärnväg. Regeringen lyfte i sitt uppdrag till Trafikverket särskilt fram att
fyrstegsprincipen skulle tillämpas i utredningen.

Fyrstegsprincipen - ett förhållningssätt för hushållning med resurser och
minskning av transportsystemets negativa påverkan. Man strävar i första
hand efter att identifiera åtgärder som kan påverka reseefterfrågan och
ändra beteende och i sista hand bygger helt ny infrastruktur.
Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder skall analyseras i följande steg:

2

Trafikverket (2012)
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Kapacitetsutredningen resulterade i rekommendationer om att följande steg 1-3-åtgärder
i första hand genomförs för att förbättra kapacitetssituationen på Södra och
Västra stambanan:
x

Använd mer styrmedel för att påverka trafiken. Samhällsplanering är ett viktigt
verktyg för att långsiktigt påverka transportbehoven, där det krävs samverkan
mellan flera aktörer, såsom planupprättare, kommuner och näringsliv. På lång
sikt bör trafiken bära kostnaderna för användning av infrastrukturen och påverkan på omgivningen.

x

Drift och underhåll av befintligt system är prioriterat eftersom de framtida transporterna till den absolut övervägande delen kommer att gå på transportinfrastruktur som finns redan i dag. Drift, underhåll och reinvesteringar behöver genomföras så att andelen oplanerade störningar på grund av akuta avhjälpande åtgärder minskar. Detta gäller särskilt på järnvägen.

x

Trimningsåtgärder behöver genomföras kontinuerligt. Exempel på trimningsåtgärder är plattformsförlängningar och fler mötesspår.

I kapacitetsutredningen konstateras vidare att kapacitetsbristerna i dagens trafiksystem
inte enbart kan byggas bort med steg 1-3-åtgärder utan att åtgärder också krävs för att
öka kapaciteten i systemet som helhet. Trafikverket rekommenderar som ett av sina åtgärdspaket att man för att möta den kraftiga trafikökning som väntas till år 2050 påbörjar
en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare kapacitetsutnyttjande
och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske genom att nya banor byggs med start i
ändpunkterna med en möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande höghastighetsnät, enligt följande:
x

Banorna Ostlänken och Göteborg–Borås är väl utredda och bör byggas för att tillgodose angelägna kapacitetsbehov. Dessa banor kan på sikt bli en del i ett eventuellt framtida höghastighetsjärnvägsnät, och de bör därför förberedas för detta.
Ostlänkens anslutning till Stockholm behöver utredas vidare.

x

Övriga delar av ett sammanhängande höghastighetsnät Stockholm–Göteborg och
Stockholm–Malmö bör utredas ytterligare, med början i Skåne.

I regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (proposition 2012/13:25) görs bedömningen att en ny stambana för höghastighetståg bör
byggas.

2.2 Planering av höghastighetssystemet
Två utredningar för dubbelspårig höghastighetsjärnväg är långt fram i planeringsskedet;
x

Projekt Ostlänken är en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping.
Trafikverket börjar med en successiv byggstart under 2017 och planerar för full
produktion från 2021. Målet är att de första tågen ska kunna börja rulla 2028.

x

Projekt Göteborg-Borås: Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Pågående arbete med järnvägsplaneprocessen för olika delar av sträckan ligger i olika fas. För
delen Mölnlycke-Bollebygd pågår arbete med systemhandling, byggstart för
denna del är planerad till år 2020
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Utöver dessa genomför Trafikverket två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Jönköping–
Malmö respektive Linköping–Borås.
Sträckan Linköping-Borås har tidigare studerats i en förstudie, daterad till mars 20103.
Inom den nya planeringsprocessen, som gäller från år 2013, finns inte längre skedet förstudie kvar. Delar av det tidigare förstudieskedet görs numera i förberedande studier, så
kallade åtgärdsvalsstudier. Inom uppdraget att planera för en utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg har Trafikverket valt att hantera delarna Linköping-Borås och
Jönköping-Malmö i åtgärdsvalsstudier. Detta innebär för delen Linköping-Borås ett visst
omtag i planeringsprocessen. Förstudien från 2010 med tillhörande underlagsrapporter
har utgjort kunskapsunderlag för åtgärdsvalsstudien. Under 2015 genomfördes en förberedande studie inför åtgärdsvalsstudien kallad Översiktlig design- och systemlösning4. I
denna analys identifierades ett översiktligt utredningsområde innehållande möjliga, relevanta och byggbara systemlösningar för den aktuella sträckningen.

Figur 3. Utredningsområden för En ny generation järnväg i Sverige., med projekt Ostlänken och Göteborg-Borås (gråa) samt de pågående åtgärdsvalsstudierna för Linköping-Borås (mörkröd) och Jönköping-Malmö (röd).

3 Trafikverket (2010)
4

Trafikverket (2015a)
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3

Intressenter

Trafikverket är initiativtagare till åtgärdsvalsstudien Linköping–Borås och driver också
arbetsprocessen kopplad till studien. Trafikverkets organisation för åtgärdsvalsstudien
har gemensamt med organisationen för åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg Linköping–Borås en intern ledningsgrupp.
Det finns många externa intressenter till åtgärdsvalsstudien. Trafikverket har kategoriserat dessa som primära, sekundära och övriga intressenter. Intressentindelningen förändras när utredningsskedet övergår i skedet järnvägsplan.
Primär intressent (p): kan bidra till åtgärdsvalsstudien genom dialog under hela åtgärdsvalsstudien. Till de primära intressenterna hör beslutsfattare och tjänstemän i de
kommuner, regioner och länsstyrelser som berörs av utredningsområdet samt vissa statliga myndigheter.
Sekundär intressent (s): behöver delta under en viss period eller i en begränsad sakfråga. Påverkas och vill därför påverka studien. Till de sekundära intressenterna hör boende, mark- och fastighetsägare längs stråket samt länsstyrelser, regioner och kommuner
utanför utredningsområdet.
Övrig intressent (ö): grupp som behöver informeras om åtgärdsvalsstudien eller delar
av den.
Under våren 2016 har Trafikverket inlett en dialog med de berörda kommunerna kring
möjliga lösningar. Detta kommer att fortsätta och fördjupas allteftersom arbetet fortskrider. Parallellt pågår också samtal med berörda länsstyrelser.
Trafikverket har antagit en arbetsmetod med olika mötesserier där kommunikation och
dialog sker med olika intressentgrupper. Referensgrupper finns på statlig respektive regional nivå där länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, regioner och
kommuner deltar. Arbetsgrupper finns med de utpekade stationsorterna Tranås och Jönköping. En arbetsgrupp med berörda länsstyrelser har också träffats. Andra mötesformer
förekommer också med andra intressenter, liksom en aktiv hemsida med bland annat
nyhetsbrev. Efterhand kommer intressenterna att involveras i olika former och grupper.
När åtgärdsvalsstudien så småningom övergår i skedet järnvägsplan tar den formella
samrådsprocessen vid. Då formaliseras hur och vilken information som ska kommuniceras och till vilka, inklusive den aktiva medborgardialogen kopplat till olika frågor, såsom
landskapet.
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4

Mål för höghastighetsjärnvägen

Arbetet med åtgärdsvalsstudierna för Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö har
i tillämpliga delar samordnats. Bland annat har projektövergripande ändamål och övergripande projektmål tagits fram. För sträckan Linköping–Borås har också projektmål
formulerats med hänsyn till sträckans förutsättningar, se avsnitt 5.1. De gemensamma
ändamålen och de övergripande projektmålen för åtgärdsvalsstudierna utgår från de
transportpolitiska målen, som preciseras av de nationella miljökvalitetsmålen, se
Figur 4. Det övergripande transportpolitiska målet är att
”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 5
Målet ska nås genom att tillgängligheten säkerställs, utan att andra värden som miljö,
hälsa och säkerhet äventyras. Utöver det övergripande transportpolitiska målet har därför
ett funktionsmål och ett hänsynsmål fastställts, vilka är jämbördiga.
Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas
till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.

Figur 4. Ändamålen och övergripande projektmål för de båda åtgärdsvalsstudierna Linköping–
Borås och Jönköping–Malmö utgår från de transportpolitiska målen, som i sin tur preciseras av
de nationella miljökvalitetsmålen.

5

Regeringen (2016)
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4.1 Ändamål
Trafikverket har formulerat fyra ändamål som ger uttryck för det övergripande syftet med
höghastighetsjärnvägen. Studerade lösningar i åtgärdsvalsstudien ska alla bidra till ändamålen. Ändamålet, eller det övergripande syftet, med höghastighetsjärnvägen är att:
x

frigöra kapacitet på befintlig järnväg för att möjliggöra robusta och hållbara transporter för människor och gods

x

genom ökad tillgänglighet skapa förutsättningar för regional utveckling

x

genom snabba och hållbara persontransporter knyta samman Stockholm C och Göteborg C på två timmar och Stockholm C och Malmö C på två och en halv timma

x

öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv

4.2 Övergripande projektmål för Linköping–Borås och
Jönköping–Malmö.
Trafikverket har formulerat åtta övergripande projektmål för sträckorna Linköping–
Borås respektive Jönköping–Malmö.
x

Höghastighetsjärnvägen ska möjliggöra attraktiva och tidseffektiva resor för alla.

x

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att binda
samman större städer.

x

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till ökad attraktivitet i regioner och stationsorter.

x

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas med utgångspunkt i, och med
anpassning till, landskapets förutsättningar.

x

Höghastighetsjärnvägen ska ges en omsorgsfull utformning och bidra till långsiktigt
attraktiva miljöer i både stads- och landsbygd.

x

Människor ska erbjudas en god och hälsosam livsmiljö såväl i stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen.

x

Höghastighetsjärnvägen ska lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och ändliga resurser främjas och så att en effektiv energianvändning uppnås under dess livscykel.

x

Höghastighetsjärnvägen ska bidra till uppfyllande av Sveriges klimatmål.
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5

Projektspecifika förutsättningar

5.1 Projektmål
Projektmålen utgår från de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen och är preciseringar av de övergripande projektmålen, se kapitel 4. Hänsyn till förutsättningar för det
studerade stråket såsom regionala utvecklingsmål och preciseringar för miljökvalitetsmålen har också legat till grund för projektmålsformuleringarna.

Figur 5. Projektmålen är preciseringar av de övergripande projektmålen. Projektmålen är i sin
tur indelade i hänsyns- och funktionsmål Beskrivningarna av miljöeffekter för respektive
delområde i kapitel 9 och framåt samt måluppfyllelsebedömningarna för de olika
stationsprinciperna i kapitel 14 och 15 utgår från dessa mål.
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Funktionsmål:
Tillgänglighet och användbarhet
x Höghastighetsjärnvägens funktion och användning ska bidra till en tillförlitlig,
bekväm och trygg resa för alla.
x Stationers lokalisering ska medverka till en god tillgänglighet till andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen.
x Stationers utformning och lokalisering ska medverka till en god tillgänglighet till
och från stationen och till annan kollektivtrafik.
Samhällsutveckling
x Höghastighetsjärnvägen ska bidra till en positiv samhällsutveckling i hela landet
x Stationers lokalisering ska stärka attraktionskraften för boende och näringsliv på
regional nivå.
x Stationers utformning och lokalisering ska bidra till en hållbar kommunal utveckling.
x Stationer ska vara ett positivt inslag i närområdet och bidra till lokal utveckling.

Hänsynsmål:
Landskap
x Höghastighetsjärnvägen skapar förutsättningar för en positiv upplevelse av
landskapets visuella kvaliteter.
x En mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag tas till vara för att bidra till goda livs- och boendemiljöer samt möjligheten att läsa och uppleva
dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.
x Förutsättningarna för att bevara, använda och utveckla etablerade markbruk,
kulturhistoriska samband, rörelsemönster och funktioner upprätthålls eller
stärks
x Förutsättningarna för en mångfald av arter och livsmiljöer bibehålls eller utvecklas såväl invid höghastighetsjärnvägen som i ett större omland

Hälsa och säkerhet
x Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas för att gynna en hälsosam
livsmiljö såväl i stationsorter som utmed höghastighetsjärnvägen
x Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att strukturer och samband
av betydelse för människors sociala välfärd och livskvalitet kan behållas och
utvecklas.
x Höghastighetsjärnvägen bidrar till minskad risk för spridning av föroreningar
från förorenade områden till omgivande mark- och vattenområden
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x Höghastighetsjärnvägen bidrar till det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet att ingen
människa ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, oavsett
transportslag
x Samhällsviktig verksamhet (inklusive höghastighetsjärnvägen) utformas så att
risk för skada på anläggningen eller driftstopp begränsas
Resurser tillgängliga för människan
x Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning med vatten främjas
x Höghastighetsjärnvägen lokaliseras och utformas så att en långsiktigt god hushållning av materiella tillgångar och ändliga resurser främjas.
Klimat
x Höghastighetsjärnvägen bidrar till uppfyllande av Sveriges klimatmål (samma
som övergripande projektmål, se även övergripande projektmål för Resurser
tillgängliga för människan)

5.2 Styrande förutsättningar
De nya höghastighetsjärnvägarna ska uppfylla ett antal krav i syfte att uppfylla de ändamål som beskrivs i avsnitt 4.1. För att dessa ska uppnås utgår detta utredningsuppdrag
från de Övergripande krav för höghastighetsjärnvägarna som är definierade enligt Trafikverket6. I de övergripande kraven regleras restider och hastighet, kapacitet och trafik,
stationer och kopplingspunkter samt tillförlitlighet och underhåll. De övergripande kraven har varit avgörande för avgränsningen av åtgärdsvalsstudien med avseende på geografi och innehåll:
x Restid Stockholm–Göteborg ska vara högst 2:00 med direkttåg
x Restid Stockholm–Malmö ska vara högst 2:30 med direkttåg
x Hastighet 320 km/tim respektive minst 250 km/tim för regionala tåg.
x Möjliga bytestider på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och
buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter

Utredningen förhåller sig även till följande styrande förutsättningar:
x Banan byggs med ett begränsat antal kopplingspunkter för operativ trafik (ingen
regelrätt trafikering) till det konventionella nätet.
Vidare har Sverigeförhandlingens val av stationsorter 7 varit styrande för den restid som
finns att disponera på sträckan Linköping–Borås. Även Sverigeförhandlingens förhandlingsbud om bibana för station Borås och station Linköping, med största tillåtna hastighet
320 km/h för passerande tåg utan uppehåll, utgör en styrande förutsättning för utredningen och den restidsbudget som finns att disponera på sträckan Linköping–Borås.
6

7

Trafikverket (2016b)
Sverigeförhandlingen (2016)
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För utredningsarbetet är det vidare en styrande förutsättning att en kopplingspunkt mot
höghastighetsjärnvägen på sträckan Jönköping–Malmö placeras väster om station Jönköping samt att största tillåtna hastighet genom Landvetter flygplats antas vara högre än
200 km/h.
Dessa förutsättningar innebär sammantaget att restiden mellan Linköping och Borås kan
vara 50 minuter för att restidsmålen Stockholm–Göteborg på 2:00 timmar ska uppnås.
Mellan avgränsningslinjerna för åtgärdsvalsstudiens utredningsområde, strax väster om
Linköping och strax öster om Borås, kan restiden vara cirka 46 minuter.
Med andra förutsättningar än ovanstående kan den restidsbudget som finns att disponera
för sträckan Linköping–Borås komma att förändras, vilket i sin tur skulle kunna komma
att påverka utredningsområdets geografiska avgränsning.
Vidare har Trafikverket beslutat att ett antal investeringar kring Jönköping ska antas vara
utförda och finansierade fristående från utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen. Det
antas att dessa utförs tidsmässigt och med lösningar som inte är negativa för höghastighetsjärnvägsutbyggnaden. De investeringar som antas vara genomförda är:
x Flytt av Jönköpings godsbangård
x Avveckling av Vaggerydsbanan, delen norr om Byarum
x Ny konventionell järnväg mellan Byarum och Tenhult.

5.3 Arbetsprocess och metodik
Åtgärdsvalsstudie
Åtgärdsvalsstudier har ersatt delar av det tidigare förstudieskedet. Åtgärdsvalsstudier
föregår Trafikverkets planläggningsprocess, i vilken samrådsprocessen har en formell
styrning och reglering. Åtgärdsvalsstudier innehåller normalt ett antal moment där berörda identifierade parter gemensamt formulerar den gemensamma problembilden och
den gemensamma målbilden och därefter prövar åtgärder som styr mot målbilden. Åtgärder identifieras och prövas i enlighet med fyrstegsprincipen.
Den här åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg på sträckan Linköping–Borås skiljer
sig i många avseenden från en traditionell åtgärdsvalsstudie. Utgångspunkten har varit
att pröva olika alternativa lösningar för en höghastighetsjärnväg. Andra åtgärder för att
förbättra resmöjligheterna genom optimering av befintlig infrastruktur eller ombyggnadsåtgärder på befintliga banor är sedan tidigare utredda och hanterade i kapacitetsutredningen8 (se avsnitt 2.1).
Åtgärdsvalsstudien som verktyg och metodik har i detta fall använts för att koppla samman mål och principiella lösningar för att tidigt upptäcka vad som kan bli viktiga frågor
att hantera i det fortsatta arbetet med planering och projektering av höghastighetsjärnvägen. Arbetsprocessen har inneburit ett teknikövergripande arbetssätt där olika fackområden arbetat parallellt och integrerat med syfte att belysa åtgärder ur ett helhetsperspektiv.

Arbetsprocessen
Trots att denna åtgärdsvalsstudie i många avseenden skiljer sig från en traditionell åtgärdsvalsstudie följer processen för arbetet i huvudsak den generella metodik som finns
8
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framtagen för åtgärdsvalsstudier. Det betyder att utredningsarbetet tar sin början i den
fas som kallas Förstå situationen och avslutas med den fas som kallas Forma inriktning
och rekommendera åtgärder.
I fasen Förstå situationen ingår bland annat att samla underlagsinformation, undersöka
de funktioner och systemlösningar som är möjliga och relevanta samt beskriva mål för
lösningar (formulera projektmål). Arbetet inleddes i den förberedande studien Översiktlig
design- och systemlösning som genomfördes 2015.
I fasen Pröva tänkbara lösningar formas alternativa principer för att uppfylla ändamålen
samt bidra till att projektmålen nås. I momentet ingår att analysera och bedöma effekter,
måluppfyllelse och åtgärdskostnader samt att presentera detta. Utredningsområdet har
delats in i delområden för att möjliggöra jämförande studier av förutsättningarna för passage på sträckan Linköping–Borås. Som komplement till den geografiska analysen omfattande hela utredningsområdet har scenarioanalyser genomförts. I scenarioanalyserna
studeras framförallt geografiska passager som antingen är representativa för många liknande områden inom stråket eller uppvisar alldeles särskilda förutsättningar, till exempel
hög känslighet/svårighet ur ett eller flera perspektiv. Genom scenarioanalyserna har olika
lösningar för att passera aktuella områden prövats och utvärderats. Det kan till exempel
handla om olika höjdlägen som skapar förutsättningar för olika anläggningstyper. Sträckor och stationsalternativ har också kombinerats till så kallade systemkombinationer, för
att pröva och belysa systemövergripande effekter på alternativa lösningar.
Den avslutande fasen Forma inriktning och rekommendera åtgärder innebär en redovisning av genomförda analyser i tidigare moment, bland annat i form av samlad effektbedömning och måluppfyllelseanalys. I detta moment formas även de rekommendationer
som identifierats för det fortsatta arbetet med höghastighetsjärnväg inom det studerade
stråket samt en ytterligare avgränsning av utredningsområdet för fortsatt arbete.

Förberedande studie och underlagsrapporter
Inför och parallellt med arbetet med åtgärdsvalsstudien har en förberedande studie och
olika underlagsrapporter tagits fram. Dessa olika rapporter är fristående dokument, men
utgör samtidigt underlag till åtgärdsvalsstudien och presentationen i denna rapport är i
många avseenden sammanfattningar av det som redovisas i de olika underlagsrapporterna. I detta avsnitt sker en kort presentation av de olika underlagsrapporter som hänvisas
till i åtgärdsvalsstudien.
Översiktlig design och systemlösning
Som en första del av utredningsarbetet för delen Linköping–Borås har en förberedande
och översiktlig principstudie genomförts för att kartlägga tänkbara och relevanta systemlösningar. Rapporten från detta arbete benämns Översiktlig design och systemlösning
och har utgjort underlag för det fortsatta utredningsarbetet under 2016. I rapporten redovisas funktioner och krav som den nya järnvägen ska uppfylla och arbetet resulterade
också i en geografisk avgränsning av ett översiktligt utredningsområde. Målsättningen
med arbetet var att visa på tänkbara systemlösningar inom detta översiktliga utredningsområde, baserat på de systemtekniska funktioner och de landskapliga förutsättningar
som identifierades. Arbetet innefattade översiktliga design- och systemlösningar för stationslokaliseringar, banutformning och anslutningar mot befintliga järnvägssystem. Principstudien delade upp det översiktliga utredningsområdet i fem funktionsområden och en
kopplingspunkt mot sträckan Jönköping–Malmö. Arbetet innefattade även stationsprin-
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ciper för städerna Tranås, Jönköping och Ulricehamn, där en styrande förutsättning för
utredningen var en station i anslutning till Jönköping.
Arbetet med Översiktlig design och systemlösning innebar också ett första ansats mot att
successivt analysera de effekter och konsekvenser som föreslagna lösningar och funktioner har avseende miljö samt behov av skyddsåtgärder. Den översiktliga studien har även
legat till grund för en inledande grov kostnadsindikation. Det lades stor vikt vid att integrera de landskapliga förutsättningarna i relation till lämpliga anläggningstyper (såsom
bank, bro, skärning) längs representativa linjer.
Station Jönköping och station Tranås
I februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen att Jönköping och Tranås är de kommuner på sträckan Linköping–Borås som valts ut för inledande förhandlingar om stationslägen. För att bistå med underlag och analyser för de stadspassager som valts ut har underlagsrapporterna Station Jönköping och Station Tranås tagits fram. Rapporterna redogör
för stadspassagerna utifrån både landskapliga och systemtekniska förutsättningar och
innefattar tätortsanalyser som är gjorda i en mer detaljerad skala än vad som sker inom
arbetet med åtgärdsvalsstudien och de delområden som hanterar stationsorterna. Tätortsanalyserna belyser framförallt orternas stadsfunktioner.
Landskapskaraktärsanalys
Landskapskaraktärsanalys syftar till att utreda förutsättningarna och bedöma vilka
egenskaper och funktioner i landskapet som är av betydelse för lokaliseringen och utformningen av en höghastighetsjärnväg. Analysen bygger på den översiktliga landskapskaraktärsanalysen9 från 2015, vilken har fördjupats och utredningsområdet har delats in i
karaktärsområden. För identifiering och beskrivning av karaktärsområdena har tematiska
studier av bland annat landskapets ekologi, människans landskapsutnyttjande över tid
och landskapets form tagits fram med hjälp av bland annat kart- och GIS-studier. En stor
del av arbetet med Landskapskaraktärsanalysen har varit att definiera likheter och skillnader mellan olika karaktärsområden och att identifiera områdenas olika känslighet och
potential kopplat till en höghastighetsjärnväg. Landskapskaraktärsanalysen avslutas med
en sammanfattning av rekommendationer för det fortsatta arbetet utifrån karaktärsområdenas känslighet och potential.
Landskapskaraktärsanalysen redovisas i underlagsrapporten Landskapskaraktärsanalys.
Miljöbedömning
Vid planering av infrastruktur är det viktigt att tidigt i processen beakta relevanta miljöintressen. På så vis integreras miljöfrågor redan från början och kan påverka såväl inriktningsbeslut som lokalisering och detaljutformning.
I arbetet med att studera möjligheter och förutsättningar för en höghastighetsjärnväg
mellan Linköping och Borås ingår därför inom ramen för åtgärdsvalsstudien att succesivt
bedöma och beskriva de miljöeffekter som studerade delområden och stationsalternativ
med passageområde kan ge upphov till. Denna del i uppdraget benämns miljöbedömning.
I en åtgärdsvalsstudie bedöms effekterna av studerade alternativ utifrån de transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålen. Miljöbedömningen är åtgärdsvalsstudiens fördjupade analys för de transportpolitiska hänsynsmålen 0ch miljökvalitetsmålen, nedbrutna
som projektmål.
9
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Genom arbetet skapas förutsättningar för att i den fortsatta planläggningsprocessen både
lokalisera och utforma höghastighetsjärnvägen på sätt som möjliggör sammanvägt hållbar utveckling genom minskad klimatpåverkan, god hälsa, bra landskapsanpassning samt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser.
Miljöbedömningen redovisas i underlagsrapporten Miljöbedömning.

5.4 Avgränsning i innehåll och omfattning
I denna åtgärdsvalsstudie utreds endast åtgärdstypen höghastighetsjärnväg. Avgränsingen förklaras av att det aktuella stråket i samband med den tidigare genomförda kapacitetsutredningen10 redan har prövats enligt fyrstegsprincipen, se avsnitt 2.1.
Anläggandet av höghastighetsjärnväg är ett omfattande infrastrukturprojekt. Både den
fysiska anläggningen och själva byggandet och byggtiden är av sådan omfattning att omgivningen i många avseenden kommer att påverkas under flera generationers tid. Åtgärdsvalsstudien utreder ett stort geografiskt område som är avgränsat av mål samt tekniska och miljömässiga förutsättningar, se vidare kapitel 6 för beskrivning av utredningsområdets avgränsning. Den övergripande skalan ger en översiktlig studie i ett tidigt utredningsskede.
Den 1 februari 2016 meddelade Sverigeförhandlingen vilka kommuner man valt att inleda
förhandlingar om stationer längs höghastighetsjärnvägen med. För sträckan mellan Linköping och Borås innebär Sverigeförhandlingens val att förhandlingar inleds med Jönköpings och Tranås kommuner. Ulricehamn har i tidigare utredningar, inkl. Översiktlig
design- och systemlösning, studerats som stationsort, men utifrån Sverigeförhandlingens
kriterier ingår inte Ulricehamn som stationsort. Att Ulricehamn inte ingår som stationsort innebär en avgränsning i innehåll, men det har ingen påverkan på den geografiska
avgränsningen av det översiktliga utredningsområde som tidigare identifierats.

10
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5.5 Geografiska avgränsningar
I arbetet med Översiktlig design och systemlösning, se avsnitt 0, identifierades ett översiktligt utredningsområde, baserat på de då gällande förutsättningarna om station Jönköping samt restidsmålen för Stockholm C - Göteborg C respektive Stockholm C – Malmö C.
Dessa förutsättningar, tillsammans med förutsättningarna om en hastighet om 320 km/h,
gav att sträckan mellan stationen i Linköping och stationen i Borås inte fick överstiga 203
km. Därigenom genererades en yttre gräns för det översiktliga utredningsområdet. Området ligger till grund för beskrivningen av de befintliga förhållandena i denna rapport, se
Del 2, och utgör även utredningsområde för den Landskapskaraktärsanalys som genomförts.
Det geografiska utredningsområdet har allt eftersom åtgärdsvalsstudien genomförts, avgränsats efter nya förutsättningar. Till dessa nya förutsättningar hör Sverigeförhandligens
val av stationsorter Tranås och Jönköping, kopplingspunkt för Jönköping–Malmö,
systemtekniska krav samt bortval av områden utifrån landskapliga- och miljömässiga
förutsättningar. Inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien har det översiktliga utredningsområdet således blivit utredningsområdet. Avgränsningen av utredningsområdet i öst går vid Malmslättsvägen i Linköping och i väst strax öster om Borås. För en mer
utförlig beskrivning av arbetet med att avgränsningen av utredningsområdet och vidare
indelning i delsträckor och delområden, se kapitel 8.2. Utredningsområde för åtgärdsvalsstudien respektive det översiktliga utredningsområdet från rapporten Översiktlig
design- och systemlösning illustreras av Figur 7 på nästa uppslag.

Figur 6. Utredningsområdets östra gräns går vid Malmslättsvägen i Linköping och den
västra gränsen strax öster om Borås.
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Figur 77. Översiktligt utredningsområde december 2015 och utredningsområde för sträckan Linköping
Linköping-482016.
Borås för december
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DEL 2
BEFINTLIGA
FÖRHÅLLANDEN OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
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6

Befintliga förhållanden inom
utredningsområdet
Sammanfattning kapitel 6:
Kapitel 6 beskriver de faktorer som format landskapet inom det aktuella
utredningsområdet. I avsnittet beskrivs också hur det varierande landskapet påverkat människan och samhällsutvecklingen samt hur denna utveckling och de idag rådande landskapsformerna påverkar infrastruktursatsningen och dess placering.

I syfte att ge en grundläggande bild av utredningsområdets förutsättningar, beskriver
följande kapitel de befintliga förhållandena utifrån geografiska och sociala faktorer. Kapitlen hanterar följande aspekter:
x Geologi
x Topografi och geomorfologi
x Klimat och vatten
x Landskapstyper och landskapskaraktärer
x Mark- och vattenanvändning
x Skyddade områden
x Infrastruktur med riksintressen
x Socioekonomiska förhållanden
x Utpekade stationsorter med omland inom utredningsområdet
De beskrivna förutsättningarna i kapitlet samt de anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningarna, som redogörs i kapitel 5, utgör underlaget för de åtgärder som presenteras i Del 3.

6.1 Geologi
Underlag
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har tagit fram ett uppdaterat berg-, jord- och
vattenrelaterat kart-, data- och informationsmaterial för projektet Götalandsbanan. Som
underlag till uppdraget finns rapporten ”Götalandsbanan - en sammanställning av SGU:s
geologiska data för sträckan Göteborg-Jönköping”11 (SGU rapport 2017:03). Det uppdaterade materialet utgör underlag för planering, projektering och byggande.
En bergytemodell har skapats som är baserad på en ”subtraktion” mellan skannad markmodell (GIS) och SGU:s jorddjupsmodell.
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Figur 8. Förenklad berggrundskarta från SGU skala 1:1 miljon. Utredningsområdet domineras
av granitoider och graniter av olika åldrar och grader av omvandling (beige-rosa på kartan).
Mörka bergarter förekommer i mindre mängder som stråk eller linser i hela utredningsområdet
(gröna och mörklila), och övriga förekommande bergarter inom området är ryolit och sandsten
(markerat med gul, orange och ljusblå).

Underlagen omfattar osäkerheter beroende dels på skalan karteringen gjorts i, dels vid
vilken tidpunkt underlaget tagits fram. Det äldre kartmaterialet har till exempel större
osäkerheter i bland annat jordartsgränser. Jorddjupsmodellen bygger på jorddjupsuppgifter från borrningar och seismiska sonderingar samt på information om berg i dagen
och från jordartskartan. Osäkerheten i modellen varierar kraftigt från område till område,
generellt gäller att noggrannheten är större i eller nära tätorter och mindre på landsbygden, eftersom det finns fler borrningar i eller nära tätort. Generellt gäller också att jorddjupsmodellen har en underrepresentation av stora jordmäktigheter.

Geologin i området
Berggrunden i utredningsområdet, se Figur 8, utgörs av två geologiska provinser: Östra
Segmentet med gnejsiga bergarter (från Borås i väster till strax öster om Jönköping), och
öster om detta det Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB) med mer välbevarade
bergarter som inte blivit förgnejsade utan behållit sin ursprungliga magmatiska textur.
Berggrunden i Östra segmentet omvandlades till gnejser under stort tryck och upphettning i samband med bergskedjebildning. Dessa bergarter har varit nedtryckta till så stora
djup att berget börjat smälta. Egenskaperna för berget påverkas av att det delvis varit
uppsmält, exempelvis har det medfört sämre hållfasthetsegenskaper. Gnejsigheten är
flack och har öst-västligt liggande veckplan. I området kring Jönköping har berget inte
varit på fullt så stora djup, men har ändå varit helt plastiskt och har en utvecklad gnejsbildning, som har varierande stupning och öst-västligt liggande veckplan.
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Öster om Jönköping (i TMB) är bergarterna mer välbevarade, främst granitiska. Här har
berget generellt mycket goda hållfasthetsegenskaper för tunneldrivning.
Östra segmentet och TMB är separerade av en större förkastningszon där berget rört sig,
vilket gett upphov till förskjutningar mellan bergblocken. Berget har vid rörelserna krossats och spruckit och syns idag som dalgångar där det kan vara stort djup till berg, såsom
i Jönköpingsområdet. Dessa dalgångar har senare fyllts av sediment till den markyta vi
ser idag. I Jönköpingsområdet återfinns även yngre sedimentära bergarter som tillhör
Visingsögruppen. Dessa är typiskt gula sandstenar som har mycket låg hållfasthet.
Utöver den stora förkastningszon som skiljer Östra segmentet och TMB åt finns andra
mindre framträdande sprick- och förkastningszoner i berggrunden. Gemensamt för dessa
zoner är att de är de yngsta bergstrukturerna och att de skär tvärs den äldre gnejsigheten i
nord-sydlig riktning. Det finns storskaliga zoner, såsom deformationszonen vid Ulricehamn, men också otaliga mindre zoner som ofta syns i landskapet som dalgångar och
sjöar.
De jordlager som finns i utredningsområdet, se Figur 9, har framförallt bildats under
istiden eller kort därefter under isavsmältningsfasen, förutom torvmarker och svämsediment som har bildats kontinuerligt sedan isens reträtt. I utredningsområdet gäller generellt att jorddjupen i höjdområdena är av ringa mäktighet medan de i dalgångarna kan
vara mycket stora.

Figur 9. Förenklad jordartskarta från SGU skala 1:1 miljon. Utredningsområdet domineras av berg i dagen (rött) och morän (blått). Nord-sydliga stråk av isälvsmaterial (grönt) förekommer spritt, samt mindre
förekomster av lera (gult), sand (orange) och torv (brunt).
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Jordarterna, se Figur 9, domineras av morän, som varierar kraftigt i sammansättning.
Utöver detta finns också rikliga förekomster av isälvssediment (sandiga och grusiga avsättningar) samt glacial lera och silt. I mindre utbredning förekommer även postglaciala
sediment såsom svallgrus och postglacial sand. Organiska jordarter såsom torv har relativt stor utbredning.

6.2 Topografi och geomorfologi
De topografiska skillnaderna i utredningsområdet är stora. De högsta höjderna på uppemot 350 meter över havet såväl öster som väster om Vättern faller brant ned mot Vätternsänkans omkring 90 meter över havet och mot Östgötaslätten till cirka 75 meter över havet. Det går också att konstatera att den relativa höjdskillnaden eller ”brutenheten” i
landskapet varierar inom området. Figur 10 visar att sprickdalslandskapen kring Borås
och Tranås har stora relativa höjdskillnader, medan övergången mellan slätt- och sprickdalslandskapet, norr om Sommen, är ganska flack och likaså den del av den småländska
höjdplatån som når Jönköping söderifrån.
Landskapets terrängformer bär spår av en mycket lång historia. Huvuddragen var färdigbildade långt före de senaste nedisningarna. För cirka 600 miljoner år sedan var stora
delar av dessa områden en flack urbergsyta. Det är denna flacka yta som fortfarande upplevs i Öster- och Västergötlands slättlandskap. Mellan dessa flacka områden höjer sig idag
det sydsvenska höglandet kraftigt. Det är delat i två bitar av Vätterns stora nord-sydliga
förkastningar.

Figur 10. Topografiska förhållanden i det översiktliga utredningsområdet.
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Berggrunden i Sverige skapar de storskaliga terrängformerna, men det är istidens tunna
jordlager som formar det småskaliga mönstren. När isen smälte av och landet höjdes,
skedde en sortering av jordarna. Det sydsvenska höglandet ligger ovanför högsta
kustlinjen, och där återfinns de finkorniga, odlingsvärda moränjordarna på åsarnas krön.
Där återfinns en stor del av den odlingsbara jorden, vägarna och bebyggelsen. Vid och
nedanför högsta kustlinjen är finmaterialet ofta ursvallat från moränen av vågor och
strömmar. Jordarterna och deras fördelning har i hög grad påverkat bosättningsmönster
och markanvändning.
Landskapets struktur, skala och rumslighet har sitt ursprung i terrängformerna, men är
också påverkat av landskapets innehåll, till exempel om det är öppen odlingsmark eller tät
skog. Den översiktliga analys som utförts i Landskapskaraktärsanalysen har inriktats på
att hitta skillnader mellan olika landskap och studerat hur känsligheten och potentialen
för en höghastighetsjärnväg kan variera på grund av just landskapets form.
Upplevelsen av landskapet har betydelse för identitet, orienterbarhet och välbefinnande i
landskapet, både för den som vistas i landskapet och för resenären som passerar. Småskaliga landskap upplevs ofta som intima och relaterar till den mänskliga skalan medan storskaliga landskap, med färre och större element, har sin attraktionskraft i storslagenhet
och vida utblickar. I Figur 11 är stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dalgångar
och jordbruksmark markerade. Utöver dessa består utredningsområdet av relativt små
landskapsrum som uppkommit av en uppbruten topografi med varierade odlingsförutsättningar.

Figur 11. Rödmarkerade områden visar stora landskapsrum som sjöar, öppna mossar, dalgångar och jordbruksmark. Storleken på landskapsrummen och hur tätt de ligger ger en bild av landskapets skala (småskaligt
eller storskaligt).
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6.3 Klimat och vatten
Klimat
Det studerade området mellan Linköping och Borås uppvisar en, sett till avståndet, relativt stor variation för flera klimatelement som exempelvis temperatur, nederbörd, luftfuktighet och vind. Exempelvis varierar årsmedelnederbörden från under 600 mm i slättbygderna söder om Linköping och i Vätternsänkan till nästintill 1000 mm i Borås. Årsmedeltemperaturen uppvisar inte på samma sätt som nederbörden en gradient inom det
studerade området. Istället utmärker sig avgränsade områden inom utredningsområdet
utifrån framförallt topografiska förutsättningar.
De klimatologiska förutsättningarna präglar på flera sätt landskapet bland annat genom
att klimatet i stor utsträckning har styrt var människor har valt att bosätta sig genom
tiderna. Inom det studerade området utmärker sig exempelvis området kring Vättern så
till vida att det här finns ett stort närområde med unika odlingsmöjligheter. Även i slättbygden söder om Linköping spelar gynnsamma klimatförhållanden en stor roll för brukandet av marken. Detta är områden där människor bott och brukat marken under mycket lång tid.

Grund- och ytvatten
Sveriges grundvattentillgångar är huvudsakligen kopplade till jordartsgeologin. Inom
utredningsområdet är det främst isälvssediment som bildar de viktigaste grundvattentillgångarna. Stora mäktigheter av isälvssediment kan hittas i de större dalgångarna, till
exempel Svartåns, Nissans och Ätrans dalgångar. Grundvattenmagasinen är generellt
större i utbredning och har även en större grundvattentillgång vid passagen av Jönköping
och fortsättningen västerut. Här ligger de vattenförande lagren i ett område som tillhör de
mest nederbördsrika platserna i Sverige vilket i kombination med genomsläppliga utbredda jordarter skapar mycket gynnsamma förhållanden för stora grundvattenförekomster. Utredningsområdet korsar den nord-sydliga sträckningen som huvuddelen av dessa
avlagringar uppvisar. Land- och vattenekosystem är i många fall beroende av grundvatten
och kan således påverkas om grundvattnets nivå eller kvalitet förändras.
Utredningsområdet rymmer sjöar och vattendrag som hör till huvudavrinningsområdena
för Motala Ström, Nissan, Ätran, Viskan och Göta älv. Söder om Jönköping snuddar utredningsområdet även vid Lagans huvudavrinningsområde. Utredningsområdet avvattnas således både till Östersjön via Motala ström och till Västerhavet via de övriga vattendragen.
Såväl sjöar som vattendrag är av olika karaktär inom utredningsområdet. I de övre delarna av avrinningsområdena präglas flertalet av att omgivningen är skogsbevuxen, vilket
ofta gör vattnet brunt av humusämnen. I de stora sprickdalarna återfinns i flera fall stora,
djupa sjöar med klart vatten, såsom sjöarna Sommen, Åsunden och Stråken. På slätten är
ytvattnen ofta näringsrika och har ett grumligare vatten. Sjön Vättern är den mest utmärkande ytvattenförekomsten i området. Det är Sveriges näst största och Europas femte
största insjö. Medeldjupet är 40 meter och det största kända vattendjupet är 128 meter.
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6.4 Landskapstyper och landskapskaraktärer
Regionala landskapstyper
Den översiktliga landskapskaraktärsanalysen från 201512 har definierat sju landskapstyper inom det översiktliga utredningsområdet för Linköping–Borås. Landskapstyperna har
gemensamma karaktärsdrag och därmed gemensamma landskapliga förutsättningar.
Nedan beskrivs kort de sju regionala landskapstyper som förekommer inom det översiktliga utredningsområdet.

Figur 12. Landskapstyper enligt Översiktlig landskapskaraktärsanalys.

Slättlandskap utgörs av flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade områden med delvis vidsträckt öppenhet.

Figur 13. Slättlandskap.

12

Trafikverket (2015b)
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Där marknivån stiger övergår den rika, bördiga slätten i ett mosaiklandskap med inslag av
skogsklädda partier. Landskapstypen är böljande och småkuperad med små relativa höjdskillnader och domineras av berg och morän, se Figur 14.

Figur 14. Mosaiklandskap

Kraftigt kuperat skogslandskap är en del av den stora tektoniska sprickzon som avgränsar
mosaiklandskapen söder om Väst- och Östgötaslätterna, dock utan samma tydliga sprickdalskaraktär som det storskaliga sprickdalslandskapet i Västergötland, se Figur 15. Relativa höjdskillnader kan överstiga 150 meter, ofta med sjöar i dalbotten och skogklädda
eller kala berg omkring.

Figur 15. Kraftigt kuperat skogslandskap

Det storskaligt böljande landskapet uppvisar tydliga skillnader i topografi, liksom det
kraftigt kuperade landskapet, men är mer böljande till sin karaktär, se Figur 16. Söder och
väster om Vättern är denna landskapstyp flackare, och på höjderna finns de vidsträckta
mossarna Dumme mosse och Komosse.

Figur 16. Storskaligt böljande landskap
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Vätternsänkan präglas av stora skillnader i höjd, eftersom de omkringliggande höjderna
uppvisar nivåskillnader på omkring och över 200 meter.

Figur 17. Vätternsänkan

Riktningen i åslandskapet inom utredningsområdet följer åsens rygg, en väldig urbergsrygg som når omkring 300 meters höjd, se Figur 18. Åsformationen är en horst som höjts
samtidigt som den intilliggande gravsänkan Vättern bildades.

Figur 18. Åslandskap

Sprickdalslandskap kännetecknas av att det har minst en tydlig riktning. Åsar och dalar
följer en eller ibland flera riktningar som orsakats av svaghetszoner i berggrunden. Den
uppodlade marken, bebyggelsen och vägarna ligger företrädesvis i dalgångarna. Sprickdalslandskapen är generellt vattenrika och här börjar stora vattendrag som Ätran, Nissan
och Viskan sina lopp. Figur 19 visar storskaligt sprickdalslandskap.

Figur 19. Storskaligt sprickdalslandskap
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Landskapskaraktärer
I arbetet med Landskapskaraktärsanalysen har det översiktliga utredningsområdet delats
in i 21 olika karaktärsområden, som vart och ett omfattar ett geografiskt område med en
specifik karaktär utifrån områdets naturförhållanden, markanvändning, historiska och
kulturella innehåll samt upplevelsebara förhållanden. Analysen bygger vidare på de regionala landskapstyperna och syftar till att fördjupa kunskapen om landskapet i det översiktliga utredningsområdet. I följande avsnitt återges en sammanfattad beskrivning av
landskapskaraktärsanalysen. Utredningsområdet och indelningen i karaktärsområden
framgår av Figur 20.

Figur 20. Det översiktliga utredningsområdet är indelat i 21 olika karaktärsområden.

Karaktärsområde I
Längst i nordöst inom utredningsområdet sträcker sig det storskaligt östgötska slättlandskapet mellan Vättern och Linköping. Det flacka till böljande, huvudsakligen uppodlade
området präglas av rationellt storskaligt jordbruk och erbjuder ofta vidsträckta utblickar.
Landskapet genomkorsas av storskaliga infrastrukturanläggningar i form av bland annat
stambanan och väg E4.
Karaktärsområde II, III, IV, V
Landskapet övergår söder om Mjölby i ett mer småskaligt och uppbrutet mosaiklandskap
med Hålaveden och dalgångarna kring Åsboån och Nedre Svartån. Dalgångarna har ett
sammanhållet jordbrukslandskap i flacka dalstråk med tydliga riktningar och öppenhet
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kring meandrande vattendrag. Det öppna dalgångslandskapet karaktäriseras av åsar och
erosionsdalar samt innehåller fornlämningsrika herrgårdsmiljöer och ängs-och hagmarker.
Karaktärsområde VI, VIII, X, XI
Terrängen är här kraftigt kuperad och skogrik med den stora och flikiga sjön Sommen och
de mindre sjöarna Ören och Bunn. Särskilt sjölandskap kring sjön Sommen har stark
visuell karaktär med branta sluttningar, brutenhet och storskalighet. Landskapet norr om
sjön domineras av stora barrskogar, medan de södra stränderna har högre andel av
lövskog och odlad mark. Den uppodlade dalgången utmed Svartån bryter av mot det omgivande skogsdominerade och höglänta landskapet.
Karaktärsområde VII, IX, XII, XIII
Den kuperade terrängen byts söderut mot ett mer storskaligt böljande landskap kring
Aneby. Landskapstypen tillhör naturgeografiskt det sydsvenska höglandet. Skogen dominerar och den bergiga och blockrika moränen ger begränsade odlingsförutsättningar.
Jönköpings tätort ligger vid Vätterns södra spets i ett väl avgränsat och storskaligt landskapsrum som hör till den mäktiga sprickdalen Vätternsänkan. De höga branterna är
exponerade mot sjön och mot staden. I dalgångarna kring staden finns tätortsnära jordbrukslandskap. Söder därom är terrängen bergig med mer obebyggda skogsområden. Den
stadsnära landsbygden karaktäriseras av flera herrgårdar.
Karaktärsområde XIV, XV, XVII
Väster om Jönköping och Vätternsänkan tar ett storskaligt böljande landskap vid som
innefattar högt liggande skogs-och myrområden med bland annat de stora myrområdena
med Dumme mosse, Komosse och Gagnaryds mosse. Landskapet är, förutom rikt på
mossmarker, skogsdominerat, flackt och glesbebyggt.
Karaktärsområde XVI, XVIII, XIX, XX
Området mellan Jönköping och Borås korsas av ett antal vattendrag i nord-sydlig riktning, däribland Nissadalens kraftiga sprickdal med den långsmala sjön Stråken, dalgångarna Ätradalen och Hössnadalen samt sjön Åsunden. Dalgångslandskapet utgör komplexa kulturmiljöer med lång kontinuitet och har utgjort ett viktigt kommunikationsstråk
mellan Västkusten och inre Västergötland. Åsunden omges av ett storskaligt landskap
med stark visuell karaktär. I norra delen går höga bergsbranter ned mot sjön och i södra
delen övergår sidorna till lövskogsrika kulturlandskap med ett stort antal herrgårdar.
Karaktärsområde XXI
I landskapet mellan Åsunden och Borås fortsätter sprickdalslandskapet med en högt liggande, uppsprucken bergsplatå med stora höjdskillnader i den norra delen av utredningsområdet och en mer småskalig landskapsstruktur med betesdrift och odlingslandskap
med hagmarker vid sjön Tolken och i Toarpsdalen. Området är tätbefolkat med många
små samhällen, varav många är kopplade till den, för regionen, typiska textilindustrin
som i olika former dominerat näringslivet från 1600-tal och framåt.
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Känslighet och potential
Som stöd i analysarbetet och som underlag för att peka på behov av fortsatt fördjupning
har landskapets känslighet och potential för en storskalig infrastrukturanläggning beskrivits per karaktärsområde. Bedömningen av känslighet och potential är ett analysarbete
som görs utifrån en helhetssyn på landskapet. Flera faktorer kan bidra till en samverkande känslighet. Syftet med att ange ett områdes känslighet och potential är att tidigt se
möjligheterna till en så bra lösning som möjligt. Bedömningen av känslighet och potential är ett analysarbete som har en framåtsyftande ambition och som görs utifrån en helhetssyn på landskapet.

6.5 Mark- och vattenanvändning
Skogs- och jordbruk
Skogslandskapet inom hela utredningsområdet är varierat och viktigt för skogsnäringen.
Skogsindustrier finns tillgängliga inom hela området. Många områden har tidigare varit
mer öppna, men består idag av skog. Inom utredningsområdet finns följaktligen platser
med många små skogsfastigheter. Detta beror delvis på att det historiskt sett finns tydliga
skillnader i förändringen av åkerareal i utredningsområdet. I östra Hålaveden samt i
skogsbygderna runt Boxholm och Borås har den brukade åkermarken kraftigt minskat.
Här har jordbruksmark till största del ersatts av skogsplanteringar. På östgötaslätten har
åkermarkens utbredning dock generellt ökat, vilket kan härledas till rationaliseringar av
odlingsmarken.
Idag finns det regionala skillnader i hur mycket jordbruksmark som brukas inom utredningsområdet. Den största koncentrationen av mer sammanhållna jordbruk återfinns i
det storskaliga jordbrukslandskapet i Östergötland. Ansamlingar av sammanhållna jordbruk förekommer dock även på flera håll mellan sjön Sommen och Svartåns dalgång,
mellan Tranås och Aneby, i området Skärstadalen samt norr om Ulricehamn. Jordbruksmark som är mer spritt fördelad återfinns i mer glest befolkade regioner. Det är områden
där jordbruket numera utgör en förhållandevis liten del av den totala markanvändningen.
Många gånger sammanfaller låg sammanhållningsgrad med områden där jordbruket är
relativt småskaligt.

Vattenresurser
Vatten är en livsavgörande resurs som det finns många anspråk på. Förutom vattnets
betydelse för djur- och växtliv behövs vattnet för en rad mänskliga ändamål, till exempel
dricksvatten, bevattning, hygien, transport och energiutvinning. Öppna vatten upplevs
också av många människor som tilltalande och används för flera olika fritidsändamål.
Vatten är det viktigaste livsmedlet och inom utredningsområdet finns både kommunal
och enskild dricksvattenförsörjning. Huvuddelen av de kommunala dricksvattentäkterna
omfattas av vattenskyddsområden och utgörs av både yt- och grundvatten. Vättern omfattas av Sveriges till ytan största vattenskyddsområde och vatten från sjön försörjer flera
större orter, bland annat Jönköping. I skyddsområdet ingår även flera av tillflödena,
varav några sträcker sig in i utredningsområdet. I de västra delarna av utredningsområdet
berörs vattenskyddsområdet för ytvattentäkten i Öresjö, som är Borås stads huvudvattentäkt. Inom utredningsområdet finns också flera vattentäkter som omfattar grundvatten
varav det största finns i Ulricehamn, norr om sjön Åsunden.
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En annan viktig vattenresurs som nyttjas inom utredningsområdet är vattnets kraft genom framförallt elproduktion. Stora delar av fallhöjden i Svartåns vattensystem samt
flera av Vätterns tillflöden utför Vätternsänkans branter nyttjas för kraftutvinning. Motsvarande typer av anläggningar finns också i exempelvis Ätran och Viskan.

6.6 Infrastruktur med riksintresse
Inom utredningsområdet återfinns ett flertal viktiga kommunikationsanläggningar som
pekats ut som riksintressen, se Figur 21. Europaväg E4 samt riksvägarna 26, 27, 32 och
40 är utpekade som riksintressen och utgör viktiga sammanbindande transportstråk mellan orterna inom utredningsområdet. Andra utpekade riksintressen är Södra stambanan,
de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan, Vaggerydsbanan och Kust till kustbanan,
samt stationerna för resandeutbyte längs dessa järnvägar och godsbangårdarna i Linköping och Jönköping. Därutöver är även Jönköpings flygplats utpekat som riksintresse för
kommunikationer.

Figur 21. Kommunikationsanläggningar inom utredningsområdet som pekats ut som riksintressen.
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6.7 Socioekonomiska aspekter
Befolkning
Befolkningens utbredning och täthet i området har lång kontinuitet och samband med
faktorer som topografi, odlingsförutsättningar, järnvägens utbyggnad och industrialisering. Idag bor cirka 350 000 människor inom det översiktliga utredningsområdet13.
Östgötaslätten har hög befolkningstäthet och sammanhängande bebyggelse koncentrerad
i tätorter kring järnvägsstationer och större vägar. Områdena kring Hålaveden och norra
delar av Höglandet är glesbefolkade, med undantag av Säbydalen och västra delarna av
Sommenbygden. Jönköping med omland har relativt hög täthet med undantag av högre
liggande områden i väst och söder. Områden väster om Nissadalen är glesbebyggda, medan Ätradalen samt området söder om Ulricehamn och öster om Borås har högre täthet,
karaktäriserade av ett antal mindre tätorter.

Figur 22. Befolkningstäthet av den totala befolkningen inklusive nattbefolkning (16-64 år).

Cirka 84 procent av befolkningen i de berörda länen bor i tätorter, och de resterande 16
procenten på landsbygden14. På kommunnivå stämmer denna procentandel i kommuner
med stora centralorter såsom Linköping, Jönköping och Borås. I vissa kommuner med
mindre centralorter är andelen som bor utanför tätort dubbelt så stor eller mer. Boendeform varierar också inom varje kommun och den ger en indikation på graden av urbanisering15. Högst andel flerbostadshus finns i de större städerna, men även Tranås (med äldre
miljonprogramsområden) och Mjölby (med nyare förtätning) utmärker sig här.

13

Statistiska centralbyrån (2015a)

14

Statistiska centralbyrån (2010a)

15

Statistiska centralbyrån (2010b)
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Kommunikationer som väg E4, riksväg 40 och pendeltåg på Södra stambanan har skapat
förutsättningar för växande arbetsmarknadsregioner och hög arbetsrörlighet mellan
kommuner i området. De större tätorterna spelar en central roll för arbetsmarknaden och
den största befolkningstillväxten sker inom en radie på 20-30 km från Linköping, Jönköping och Borås. Tätorter utanför pendlingsavstånd från dessa städer upplever negativ
befolkningstillväxt, med undantag av stationsorter längs Södra stambanan. På landsbygden är invånartalet stabilt i de flesta kommuner.16
Det översiktliga utredningsområdet berör totalt 15 kommuner, varav befolkningen inom 8
kommuner helt eller till stor del finns inom området, se Tabell 1. Dagens kommunindelning är ett resultat av två kommunsammanslagningsreformer under 1900-talet och varje
kommun inrymmer ett större antal tidigare kommuner till vilka administrativa kommuncentrum har hört. Många tidigare kommuncentrum utgör idag tätorter som är viktiga för
sitt omland och till vilka servicefunktioner, kommunikationer och annan samhällsservice
fortsatt är knutna.
Tabell 1. Kommuner som berörs av det översiktliga utredningsområdet. Blåskala markerar de
kommuner vars befolkning helt eller till stor del finns inom det översiktliga utredningsområdet.

Area (km2)

Andel av
area inom
utredningsområdet

Befolkning
inom utredningsområdet

Andel av befolkningen inom utredningsområdet

Tranås

439,8

100 %

18 432

100 %

Boxholm

607,1

89,9 %

5 221

99,8 %

Aneby

556,6

77,1 %

6 109

94,1 %

Ulricehamn

1 121,5

72,8%

20 201

87,1%

Jönköping

1 934,6

59,2%

113 598

86,0%

558,5

72,8%

21 694

81,8%

1 576,6

24,0%

92 166

60,9%

Borås

972,7

25,2%

63 478

59,4%

Ydre

781,4

19,4%

1 052

30,7%

Ödeshög

672,2

47,0%

1 484

28,9%

Tranemo

784,6

18,3%

1 721

15,0%

Svenljunga

990,5

2,6%

764

7,6%

Habo

462,0

10,0%

510

4,5%

Mullsjö

211,9

19,1%

199

2,8%

Vaggeryd

859,2

0,2%

65

0,5%

Kommun

Mjölby
Linköping

16

Statistiska centralbyrån (2015b) och (2017)
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Sysselsättning
Det finns tydliga variationer från kommun till kommun när det gäller arbetsmarknadens
karaktär och sammansättning. Detta hänger ihop med kommunikationer och markpris,
topografi och naturresurser samt lokalisering av offentliga tjänster, såsom sjukhus och
universitet/högskolor. Det har också samband med tillgång till arbetskraft och dess utbildningsnivå.
Offentlig sektor dominerar arbetsmarknaden i de större städerna Linköping (36,5 procent), Jönköping (35,8 procent) och Borås (33,8 procent). Dessa städer har också den
högsta andelen sysselsatta inom tjänsteverksamhet (23,7 procent i Linköping, 20 procent
i Borås och 17,4 procent i Jönköping). Den stora andelen offentligt anställda i Linköping
och Jönköping hänger också ihop med rollen som residensstad (regionhuvudstad) i respektive län samt lokalisering av universitet, statliga verk och sjukhus. 17
I anslutning till de större tätortskommunerna ligger en grupp områden där centralorten
räknar cirka 10 000-15 000 invånare, med stor utpendling till närliggande större städer:
Ulricehamn till Borås, Nässjö till Jönköping, Mjölby till Linköping samt Tranås till både
Jönköping och Linköping, men med en mer självständig intern arbetsmarknad. I dessa
kommuner arbetar mellan 13 och 17 procent av den sysselsatta befolkningen med handel.
Arbetsmarknaden präglas också av tillverkning (37 procent i Nässjö, 39 procent i Mjölby,
och 40 procent i Tranås).18
Tillverkningsindustrin har djupa rötter i området, både i Gnosjöregionen (där Gislaved
och Vaggeryd ingår) och i de småländska höglandskommunerna (inklusive Tranås, Aneby
och Nässjö). Dessa kommuner utmärker sig även med regionens lägsta andel högskoleutbildade19. När det gäller medianinkomst ligger tillverkningskommunerna i väst betydligt
högre än kommunerna vid Sommen och Höglandet.
Inom utredningsområdet finns tre lokala arbetsmarknader (LA): Borås LA, Jönköpings
LA och Linköpings LA20. De skiljs åt av länsgränserna, med undantag av Ydre kommun
som tillhör Jönköpings arbetsmarknad. Pendlingen tvärs över arbetsmarknadsregionerna
är liten, jämfört med utbytet mellan Borås och Göteborgs LA i väst, och mellan Linköpings och Norrköpings LA i öst21.
E4:an har en stark funktion för arbetspendlingen, särskilt för tätorterna inom och närmast Jönköping. Pendeltåg spelar en större roll för Linköping, och kommunen har den
lägsta biltätheten inom utredningsområdet (men också låg förvärvsintensitet och många
studerande). Den högsta biltätheten finns i kommunerna kring Borås, där riksvägarna 40
och 27 är viktiga för arbetspendlingen. På Södra stambanan mellan Mjölby och Nässjö
sker lite pendeltrafik. Fel! Hittar inte referenskälla. ger en översikt av pendlingen
ellan tätorter i området.

17

Statistiska centralbyrån (2015c)

18

Statistiska centralbyrån (2015c)

19 Statistiska centralbyrån (2015d)
20 Statistiska centralbyrån (2015f)
21 Statistiska centralbyrån (2015g)
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Figur 23. Arbetspendling mellan tätorter i området

Rekreation och friluftsliv
Inom utredningsområdet finns flertalet möjligheter för turism och besöksnäring med
framförallt natur- och kulturupplevelser. Vandringsleder och cykelleder visar att landskapet är lättillgängligt och högt värderat. I samband med lokalisering av en höghastighetsjärnväg är besöksnäringen en aspekt som är relevant att fördjupa sig i ytterligare,
med tanke på att en levande och hållbar landsbygd eftersträvas.
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6.8 Utpekade stationsorter med omland inom
utredningsområdet
Sverigeförhandlingens val av stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen 22 innebär att
fyra stationsorter hamnar inom eller i direkt anslutning till utredningsområdet. En tätortsnära passage antas ha stor påverkan på kopplingen mellan tätorten och omlandet. I
följande avsnitt ges en övergripande och sammanfattande beskrivning av de av Sverigeförhandlingen utpekade stationsorterna Linköping, Tranås, Jönköping och Borås. Beskrivningen avser orternas relation till sitt omland, med viktiga kommunikationer och
rörelsemönster, rekreationsmöjligheter kopplat till olika natur- och kulturmiljöer, samt
framtida expansion av tätorten.

Linköping
Linköping är centralort i Linköpings kommun och residensstad i Östergötlands län. Av
kommunens cirka 150 000 invånare bor 70 procent i Linköpings tätort. Linköping är en
av Sveriges tillväxtorter. Folkmängden har under år 2000-2010 ökat med 800-1 000 personer per år. De större tätorterna i kommunen har en högre befolkningstillväxt än landsbygden, men befolkningen växer även i landsbygdsområdena.
Linköping är en så kallad kärnstad i en arbetsmarknadsregion med cirka 263 000 invånare (2016). Sju kommuner hör till regionen, och de största städerna utanför Linköping
är Motala och Mjölby. Inom regionen finns dessutom ett 30-tal mindre tätorter samt
landsbygd. Linköping är målpunkt för arbetspendling, affärskontakter, handel, besök och
kulturliv, och ett flertal viktiga kommunikationsstråk ryms inom utredningsområdet väster om Linköping, framförallt väg E4 och Södra stambanan.

Tranås
Tranås är en av 13 kommuner i Jönköpings län och det bor cirka 18 000 invånare i kommunen, varav 80 % är bosatta i tätorten Tranås. Andelen som bor och arbetar inom
kommunen är hög (77 %). Tranås, Boxholm och Aneby är stationssamhällen och ligger
med cirka 20 km avstånd längs Södra stambanan och riksväg 32 i nord-sydlig riktning.
Tranås utgör en bytespunkt mellan länstrafiken i Östergötlands och Jönköpings län.
Befolkningstätheten i omlandet kring Tranås är låg. I Tranås tätort har befolkningstätheten minskat från år 1990 till 2010, vilket beror på att tätorten har vuxit genom byggande av nya småhusområden på tidigare oexploaterad mark.
Sommenbygden utvecklades kring sekelskiftet 1800-1900 till ett landskap för rekreation
med sommarvillor och fritidshus och flera institutioner, såsom bad- och kurverksamheter. Sjön Sommen är ett riksintresseområde för friluftsliv och utgör även idag ett populärt
rekreationsområde med goda möjligheter till jakt, fiske, bad och vandring. Säbydalen är
en utpräglad herrgårdsbygd med rik förekomst av äldre ekar och högt rekreationsvärde.

22

Sverigeförhandlingen (2016)
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Jönköping
Jönköping är residensstad för Jönköpings län, som består av 13 kommuner med en samlad befolkning på cirka 340 000 personer. Jönköpings kommun är en av Sveriges 10
största kommuner med dess befolkning på 130 000 invånare. Tätorten Jönköping omgärdas av flera mindre tätorter, både inom kommunen och i kranskommuner, med en
befolkningsmängd på cirka 1000-5000 invånare. Även kommuncentrum i angränsande
kommuner som Nässjö, Ulricehamn, Värnamo och Falköping ligger inom rimliga pendlingsavstånd från Jönköping.
Befolkningstätheten utanför tätorterna varierar stort inom kommunen. De variationer i
befolkningstäthet som präglar Jönköpings omland har en historisk kontinuitet. Mo härad,
söder om Jönköping, har historiskt sett utgjort länets glesast befolkade område. Området
öster om Vättern har däremot utgjort ett av länets mest tätbefolkade områden.
Vätternbäckenets topografi har haft stor betydelse för bebyggelseutvecklingen, och staden
har både expanderat söderut i sänkan och längs med branterna. Järnframställningen i
Tabergsdalen har varit omfattande från 1400 till 1900-tal, och stadsutvecklingen har varit
kontinuerlig i denna dalgång. I öst ligger Tenhultsdalen som utmärks av ett agrart landskap och bildar en viktig grön korridor som sträcker sig ända in till centrum.

Borås
Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Sveriges 14:e största tätort med cirka 70 000
invånare (65 % av kommunens befolkning). Den mesta bebyggelsen finns i dalgångarna,
kring den odlade marken eller vattendragen. Borås stad breder ut sig i tre riktningar, mot
Sjöbo, Brämhult och Gånghester. Karaktäristiskt för detta område är småindustrierna
som finns i nästan varje liten ort i stadens omland.
Främst öster om staden omges Borås av tätortsnära naturområden för rekreation och
friluftsliv. Dessa skogar och strövområden är anpassade för ett aktivt friluftsliv och har ett
högt bevarandevärde. Många av friluftsområdena har anordnade anläggningar som vandringsleder, skidspår och badplatser.
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7

Anläggnings- och järnvägstekniska
förutsättningar och effekter
Sammanfattning kapitel 7:
Kapitel 7 beskriver de krav som ställs och de förutsättningar som krävs
för att bygga och underhålla en robust och säker höghastighetsjärnväg
där såväl bana som stationer fungerar väl i landskapet och med det befintliga järnvägsnätet. I avsnittet identifieras också hur miljö och människa
påverkas och hur denna påverkan kan mildras.

De förutsättningar och utformningskrav som ställs på en bana för trafikering med höghastighetståg beskrivs här i ett antal avsnitt uppdelat på förutsättningar och krav följt av
de principer för utformning och anläggningstyper som dessa ger.

7.1 Grundläggande förutsättningar
En höghastighetsjärnväg är en järnväg som byggs för persontrafik i höga hastigheter,
vanligtvis över 250 km/h. I Sverige utreds en järnväg där tågen generellt ska kunna hålla
en hastighet på 320 km/h, men det kan bli aktuellt att dimensionera järnvägen för högre
hastigheter på vissa delar. Höghastighetsjärnvägen utformas som ett separerat system
gentemot befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas förutsättningar för att höghastighetsjärnvägen ska kunna leverera en robust trafik med hög
punktlighet. I systemets ändar ansluter dock den nya höghastighetsjärnvägen till befintlig
järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö.
Eftersom höghastighetsjärnvägen är tänkt att trafikeras enbart med persontåg är det möjligt att bygga järnvägen med större lutningar än om även godståg skulle trafikera järnvägen. De krav som följer av att den ska kunna trafikeras med höga hastigheter innebär
dock att järnvägen inte kan svänga lika mycket som en järnväg som dimensionerats för
trafik i lägre hastigheter. Sammantaget gäller alltså att höghastighetsjärnvägen kan klara
större höjdskillnader i landskapet, men mindre sidorörelser. Ur komfort- och underhållsperspektiv eftersträvas att järnvägen, i möjligaste mån, byggs med rakspår och med få
kurvor.
I flera aspekter är dock systemet för höghastighetsjärnvägen likt den befintliga konventionella järnvägen. Exempelvis är spårvidden (avstånden mellan rälerna i ett spår) samma,
vilket möjliggör att höghastighetståg även kan köra på konventionella nätet. Detta är en
förutsättning för att systemet ska kunna ansluta till den konventionella järnvägen i ändarna (Järna utanför Stockholm, Almedal utanför Göteborg samt i Lund). Även kontaktledningssystemet är detsamma avseende spänning och frekvens.
På stationer separeras höghastighetsjärnvägen från den konventionella järnvägen genom
att de olika spårtyperna anläggs utan fysisk koppling mellan spåren i de olika systemen.
Resenärerna byter tåg för att resa med båda systemen.
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7.2 Kravbild
För höghastighetsjärnväg i Sverige har det tagits fram gemensamma kravdokument för
alla sträckningar, dels avseende krav på en övergripande nivå och dels avseende teknisk
systemstandard. Som underlag för de antaganden som görs i denna studie har kraven i
version 2.2 av dokumentet Teknisk systemstandard23 respektive version 2.0 av Övergripande krav24 använts. Dessa dokument reglerar den högre nivå av krav som krävs på en
höghastighetsjärnväg än på traditionell, konventionell järnväg som följer de vanliga regelverken. Bland dessa högre krav finns bland annat följande geometriska krav för järnvägens radier och lutningar:
x
x
x
x

Rekommenderad minsta radie på 6300 meter i plan och med minsta tillåtna radie 4650 meter i plan
Rekommenderad minsta vertikalradie på 31000 meter och med minsta tillåtna
radie på 23000 meter
Lutning på max 25 promille över 10 km och max 35 promille över 2 km
Inga lutningar på mer än 25 promille inom 10 km från en station

Avståndet mellan spåren är satt till 4,5 meter. Vidare finns krav 25 för sektionens bredd
som följer av spåravståndet och den trädsäkringszon som anordnas kring anläggningen.
Trädsäkringszon krävs där banan går igenom mark där träd kan riskera att falla över anläggningen. Zonen utgörs av skötselgata och kantzon. Principiellt antas dessa i nuläget
utgöra 20 respektive 15 meter från spårmitt, se Figur 24. Den totala sektionen blir därmed i normalfallet cirka 75 meter bred. Sektionen kan bli smalare för andra anläggningstyper, såsom broar och viadukter, eller bredare, som vid skärningar. Eventuell serviceväg
inryms inom sektionen. Bankens höjd avgör hur bred basen blir, vilket också innebär
justeringar för att få plats med eventuell serviceväg.

Figur 24. Principsektion av banans bredd inklusive trädsäkringszoner.

23 Trafikverket (2014)
24 Trafikverket (2016)
25 Krav erhållet från Trafikverket februari 2017 som bedömning utifrån pågående arbete med
principerna för trädsäkring. Kan komma att justeras i kommande rapportversion.
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7.3 Principer för stationsutformningar
Stationer på höghastighetsjärnvägen utformas på olika sätt beroende på vilken trafik som angör dem. En avgörande parameter
för utformingen är andelen vändande tåg relativt passerande tåg.
En station som ska hantera vändande tåg anläggs med fördel
med plattformar och växelförbindelser mellan de genomgående
spåren, eftersom de vändande tågen då inte behöver korsa motriktad trafik till eller från vändning, så kallade korsande tågvägar
undviks. Som grundprincip förläggs stationer i marknivå. Andra
höjdlägen kan vara aktuella i undantagsfall då förutsättningarna
medför att det är merfördelaktigt.

Stationsprincip är en princip för
station som innehåller nödvändiga
systemtekniska funktioner, vissa
begränsningar i hur stationen bör
förhålla sig till styrande element i
sin omgivning (t.ex. andra konventionella järnvägar) samt det
område inom vilket denna princip
kan tillgodoses

Enligt Övergripande krav 2.0 för nya stambanan26 ska station Jönköping trafikeras av
tåg som passerar stationen utan uppehåll, tåg som gör uppehåll och tåg som vänder på
stationen. Stationen ska kunna hantera upp till tre vändande tåg utan att korsande tågvägar uppstår. Därför behövs minst en sexspårig station med genomgående spår för tågen
utan uppehåll samt för stannande och vändande tåg, där vändande tåg kan hanteras utan
korsande tågvägar.
Station Tranås ska kunna hantera tåg som gör uppehåll och flertalet tåg som passerar
utan uppehåll. Vändande tåg är inte kravställt.
För station Jönköping planeras plattformar för 400 meter långa tåg och för station
Tranås plattformar för 250 meter långa tåg. Möjlighet till och behov av plattformar för att
kunna hantera tåglängder på 400 m på station Tranås ska utredas.
Principiella figurer över exempel på utformning av station Jönköping respektive station
Tranås presenteras i Figur 25 och Figur 26. Figurerna är inte skalenliga.

Figur 25. Möjlig principiell utformning av station Jönköping. Principen innebär en sexspårig
station där passerande tåg går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg som
gör uppehåll med eller utan vändning. Figuren är inte skalenlig.

Figur 26. Möjlig principiell utformning av station Tranås. Principen innebär en fyrspårig station
där passerande tåg går på de mittersta spåren. Två sidoplattformar anläggs för tåg som gör
uppehåll. Figuren är inte skalenlig.

26

Trafikverket (2016)
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7.4 Principer för kopplingspunkt
Det planerade systemet för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö
förgrenar sig vid Jönköping i en så kallad kopplingspunkt. Utformningen och storleken
på en kopplingspunkt avgörs av hastighetskrav och trafikvolymer. Korsande tågvägar bör
för kopplingspunkter, liksom för stationerna, undvikas, varför kopplingspunkten med
fördel utformas med planskild anslutning.
Sverigeförhandlingens val av stationsorter längs höghastighetsjärnvägen och utpekandet
av Jönköping som nav i systemet har i denna åtgärdsvalsstudie tolkats som att samtliga
tåg ska kunna göra uppehåll på Jönköping station utan att behöva byta riktning 27. Därför
förläggs kopplingspunkten väster om station Jönköping. Figur 27 illustrerar detta upplägg och visar även schematiskt på storlek och ytbehov för en kopplingspunkt, med måttsatta förbindelsedelar. Siffrorna 1 och 0 i ruta A avser att visa hur de olika grenarna kan
förläggas i olika plan för att ansluta planskilt.

Figur 27. Schematisk figur över kopplingspunkten relativt station Jönköping. Måtten är
ungefärliga och visar endast storheten.

En kopplingspunkt kan komma att förläggas i direkt anslutning till stationen eller ett
antal kilometer väster om station Jönköping, se Figur 28. Kombinationen av stationens
läge och kopplingspunkten skapar tre olika principiella områden för en förgrening mellan
den del av järnvägen som går mot Göteborg och den del av järnvägen som fortsätter söderut mot Malmö. Påverkan på funktionen och restiden beskrivs i avsnitt 12.4.

27

Tåg Stockholm-Malmö skulle behöva vända och därmed byta riktning i Jönköping för att
kunna göra uppehåll där om kopplingspunkten förläggs öster om stationen.
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Figur 28. Principiella lägen (1,2,3) för geografisk placering av kopplingspunkt vid Jönköping.
Varje siffra betecknar ett område inom vilket kopplingspunkten kan förläggas. Vilket område som
är lämpligt och möjligt beror på stationsalternativ.

Kopplingspunkten utformas med stora växlar som medger 160 km/h i grenspåret. I det
genomgående spåret gäller full hastighet; 320km/h. Utformningen är planskild så banorna inte korsas i samma våningsplan. På grund av att marginalerna för att nå restidsmålet, med nuvarande förslag till system, är mindre på sträckan Stockholm–Göteborg
än på sträckan Stockholm–Malmö, antas genomgående spår vara i riktning mot Göteborg
i kopplingspunkten. Därigenom behöver tågen längs sträckan Stockholm–Göteborg inte
bromsa in och undviker därmed förlängd gångtid.
Förutom kopplingspunkten vid Jönköping kommer systemet byggas med kopplingspunkter i ändarna, för att möjliggöra anslutning mot befintlig järnväg. Därutöver kan det bli
aktuellt att bygga tillfälliga lösningar för etapputbyggnad, exempelvis i korsningar med
befintliga järnvägar eller stationsorter på vägen. Detta beror dock på val av utbyggnadsstrategi avseende såväl sträckor som tidsperspektiv.

7.5 Anläggningstyper
Valet av anläggningstyp för höghastighetsjärnvägen styrs av en sammanvägd bedömning
av topografiska, funktionella, tekniska, miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga
aspekter. För att möjliggöra hastigheter upp till 320 km/h förordas en så rak och plan
järnväg som möjligt. Om terrängen är relativt homogen, som exempelvis i slättlandskap,
kan höghastighetsjärnvägen huvudsakligen anläggas med en anläggningstyp. Detta minskar behovet av övergångszoner (se avsnitt 0), vilket är ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer
kuperad terräng växlar anläggningstyperna mellan exempelvis bro, bank, skärning och
tunnel. Varierande topografi och grundläggningsförhållanden innebär sannolikt fler övergångskonstruktioner, vilka är kostnadsdrivande.
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Till skillnad från traditionella järnvägar, som har slipers och ballast, anläggs spåret för
höghastighetsjärnväg på en betongplatta med så kallat fixerat spårsystem, även kallat
slab-track, se Figur 29. Denna lösning har längre livslängd och mindre underhållsbehov
än traditionellt utformade järnvägsspår. Betongplattan består av spårplatta och förstärkningsåtgärder, vilka tillsammans utgör överbyggnaden. Under betongplattan finns ett
frostisoleringslager vars syfte är att säkerställa att bankroppen avvattnas/dräneras och att
vatten kan rinna bort från banan. Frostisoleringslagret består av ett bärkraftigt, självdränerande material som inte reagerar på frost. Betongplattan vid fixerad spårlösning är
mycket känslig för sättningar och det ställs höga krav på maximal tillåten sättning (enligt
TSS 2.2 max 4cm på 60 år), vilket innebär att omfattande förstärkningsåtgärder, sannolikt i form av pålning, kan komma att behövas vid lösa jordar. Vissa områden längs
sträckningen kommer därmed bli särskilt komplicerade och kostsamma att passera, exempelvis områden med lösa jordlager, framförallt i kombination med stora jorddjup. Vid
planering av höghastighetsjärnvägen är därför kunskap om jord-, berg- och grundvattenförhållanden av stor vikt för att identifiera områden där omfattande förstärkningsåtgärder kommer att behövas.

Figur 29. Principbild på en fixerad spårlösning.

Hela höghastighetsjärnvägen ska avskärmas med en fysisk barriär, med minimumhöjd
2,5 meter, på ömse sidor om banan. Barriären kan exempelvis utformas som bullerplank
eller stängsel. Det finns krav på åtkomstpunkter till höghastighetsjärnvägen med högst
2000 meters mellanrum. Åtkomstpunkter krävs endast på ena sidan om banan, men ska
ha väganslutning samt uppställningsplats för bil. Om vägnätet är tätt kan befintligt vägnät
nyttjas vid underhåll av järnvägen. I områden med glest vägnät kan en serviceväg behöva
anläggas parallellt med järnvägen.
I följande avsnitt beskrivs de vanligaste anläggningstyperna bank, skärning, bro, tunnel,
betongtråg och betongtunnel samt övergångszoner.
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Bank
Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se Figur 30. Den enklaste
typen av bank består av en betong-platta med
spår, underlagrat av ett frostisoleringslager.
Vanligen är banken även uppbyggd av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande markytan och skapa en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både jord- och
bergmassor och beroende på bland annat fyllnadsmaterial och höjden på banken kan bankslänterna ha olika lutningar. Markanspråket på
bank varierar således beroende av bankhöjd
och släntlutning.
Om underliggande mark består av lösa jordar
behöver marken under banken först grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare
lager lösa jordmassor schaktas vanligen istället
bort och ersätts med fastare material.

Figur 30. Skiss över bank. Till höger i bild finns en bullerskärm och till vänster stängsel.

Skärning
Skärning innebär att järnvägen har en
lägre nivå än omgivande mark och skär
genom terrängen, se Figur 31. Järnvägen
byggs på en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/dräneras. Markanspråket som
krävs vid skärningar beror bland annat på
djupet på skärningen samt släntlutningen, som i sin tur är beroende av
bland annat materialet (jord eller berg),
stabiliteten och grundvattenförhållandena. I regel anläggs en
serviceväg ovanför skärningen. I bergskärningar djupare än 6 meter finns krav
på serviceyta nere i skärningen, utanför
spåren.

Figur 31. Skiss över bergskärning (övre) respektive jordskärning,
fast mark (under).
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Bro
Broar utförs vanligtvis vid passage över sänkor och dalgångar, men är även ett sätt att passera över bland annat
vattendrag och befintliga vägar, järnvägar och fastigheter.
Broar för höghastighetsjärnvägen utförs till största del som
dubbelspårsbroar, se Figur 32. Broar för höghastighetsjärnvägen kan utföras som konventionella platsbyggda
betongbroar, men det finns en mängd olika typer av brokonstruktioner. Vilken brotyp som är bäst lämpad att använda avgörs bland annat av spännvidd och tillgänglig
överbyggnadshöjd. I bullerutsatta miljöer kan broarna
utföras med bullerskydd.

Figur 32. Skiss över dubbelspårsbro. Bullerskydd illustreras med streckade linjer.

Figur 33. Skiss över bro sedd från sidan. Pilarna visar spännvidden.

Betongtunnel och betongtråg
I områden där topografin fordrar skärning, men
slänterna är instabila och/eller där det är hög grundvattennivå anläggs betongtråg. Om skärningarna är
mycket höga eller topografin kräver tunnel, men det
är för låg bergtäckning för bergtunnel, anläggs betongtunnel. Parallellt med betongtunnel kan räddnings-/servicetunnel behövas, beroende på tunnelns
längd. Vid byggnation av både betongtunnel och tråg krävs tillfälliga stödkonstruktioner och vattenhanteringen kan bli problematisk. Båda anläggningstyperna är kostsamma lösningar.

Figur 34. Skiss över betongtråg (övre) respektive betongtunnel (under) med intilliggande
service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är
längre än 1000 m). Med jämna avstånd installeras dörrar mellan servicetunnel och
spårtunnel.
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Bergtunnel
Bergtunnlar för höghastighetsjärnvägen utförs normalt som dubbelspårstunnlar, se Figur
35. En lösning med betonginklädning, så
kallad lining, är ett alternativ för vattenoch frostsäkring. Tunnlarna utförs normalt genom sprängning, men vid längre
tunnlar kan tunneldrivning med tunnelborrmaskin (TBM) vara ett alternativ.
Tunnelarean styrs bland annat av krav på
passagerarkomfort avseende aerodynamik,
det vill säga krav på maximala lufttrycksförändringar. Parallellt med bergtunneln
kan räddnings-/servicetunnel behövas,
beroende på tunnelns längd. I kopplingsFigur 35. Skiss över betonginklädd dubbelspårstunnel och en
punkter kan enkel-spårstunnlar bli aktuella.
parallell service-/räddningstunnel (i de fall tunneln är längre

Övergångszon

än 1000 meter). Med jämna avstånd installeras tvärtunnlar
mellan servicetunnel och spårtunnel.

Området vid anslutningen mellan två olika
anläggningstyper kallas ofta för övergångszon, eftersom det innebär en övergång mellan två typer av konstruktioner. Övergångszoner är problematiska i de fall där relativt ”mjuka” konstruktioner ansluter till styvare konstruktioner, exempelvis där bank ansluts till bro eller tunnel. På grund av skillnader i
styvheten hos de angränsande konstruktionerna kan det uppstå ojämna sättningar, så
kallade differenssättningar, och ”gupp”, vilka är skadliga för konstruktionen om inte en
särskild övergångskonstruktion byggs, se Figur 36. En övergångskonstruktion kan exempelvis bestå av cementblandat grus och geonät, vilket fungerar som armering i jorden. En
väl utförd övergångskonstruktion förhindrar ojämna sättningar.

Figur 36. Till vänster: Ojämna sättningar och gupp orsakade till följd av avsaknad eller bristfällig övergångskonstruktion. Figuren visar även stabilitetsproblem för landfästet; en övergångszon reducerar tryckkrafter på landfästet, men dess huvudfunktion är inte att förbättra stabiliteten; den betraktas i brons grundläggning i detta fall. Till höger: Exempel på övergångskonstruktion med cementblandat grus och geonät.
Figur baserad på Yonezawa (2014).
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Anläggningskostnad
I anläggningskostnaden för hela järnvägsanläggningen ingår kostnader för byggherrekostnad, fastighetsärende, miljö, arkeologi, markarbeten järnväg, övriga markarbeten,
byggnadsverk, grundläggning, tunnlar, BEST och stationer (exklusive stationsbyggnader).
Kostnaden för att anlägga en höghastighetsjärnväg är högre än för konventionell järnväg.
Detta beror på de väsentligt högre kraven på spårläget som gäller för höghastighetsjärnväg, vilket reflekteras i att anläggningen blir mer kostsam att anlägga för att förhindra
sättningar som kan påverka spårläget. De geometriska kraven gör också att höghastighetsjärnvägen blir styvare och inte kan undvika hinder i lika hög grad som en konventionell järnväg.
Anläggningskostnaden är generellt lägst för bank och skärning, medan anläggningskostnaden är högre för bergtunnlar och broar, och generellt högst för anläggning av tråg och
betongtunnlar. Dock är det inte alltid så simpelt, till exempel behöver bank grundförstärkas med pålar i de områden där marken inte är fast, och för broar kan ökad höjd och
längd, liksom dåliga markförhållanden, som resulterar i mer komplicerad grundläggning,
öka grundläggningskostnaden.

Drift- och underhållskostnader
Generellt innebär systemet med fixerat spår en högre anläggningskostnad jämfört med
ballasterat spår, men förväntas i gengäld minska underhållskostnaderna. Den största
underhållsrisken för höghastighetsjärnvägen är ojämna sättningar i anläggningen. Justering av spårets läge är därför en avgörande faktor för den totala underhållskostnaden i
anläggningen. Överskrider sättningen den justeringsmån som finns i systemet blir kostnaden mycket omfattande för att åtgärda hela konstruktionen. Sättningar och spårlägesfel
kommer även bidra till stillestånd på höghastighetsjärnvägen, vilket medför att kostnaderna vid avstängning snabbt blir mycket höga.
Minst risk för sättningsproblem föreligger vid styva konstruktioner. Styva konstruktioner
är till exempel tunnlar och broar grundlagda på fast mark eller som är pålade till fast
mark. Där blir sättningsproblemen jämförelsevis små, med mycket liten risk och underhållskostnad. För mjukare anläggningstyper som bank är riskerna med sättningsproblem
större och kopplade till bankens konstruktion och höjd.
Det område som normalt ger upphov till störst problem i anläggningen är övergångszoner. Eftersom dessa byggs för att ta upp skillnaden i styvhet mellan olika anläggningstyper är sättningsproblematiken större för dessa än för övriga anläggningen. Erfarenheter
från andra länder visar att underhållskostnaderna kan bli mycket höga för övergångszoner. Genom att bygga en avancerad konstruktion av övergångszonen, vilket dock innebär
en ökad anläggningskostnad, kan behovet av underhåll minska, även om det kommer
vara högre än för en ”normal” höghastighetsbank. För att minska anläggnings- och underhållskostnaderna bör så få övergångar som möjligt mellan styva och mjuka anläggningstyper eftersträvas.
Spårets geometri är också avgörande för underhållskostnaden. Kurvor är betydligt dyrare
att underhålla än rakspår, vilket beror på sidokrafter och slitage i kurvor som inte uppstår
på rakspår. Därför bör rakspår generellt väljas i anläggningen för att minska underhållskostnaden.
För bergtunnlar har lining i form av betonginklädning en generellt högre anläggningskostnad än andra lösningar, men har sannolikt lägre driftkostnad eftersom behovet av
underhållsåtgärder bedöms minska kraftigt.
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Traditionella drift- och underhållsarbeten för betongbroar är kantbalksbyten, byte av
övergångskonstruktioner, lagerbyten samt tvätt- och klottersanering. Även övergångskonstruktionerna kräver underhåll, vilket medför en högre kostnad vid flera kortare
broar. Avvattningssystem kräver mer eller mindre underhåll beroende på hur terrängen
ser ut, och möjligheten att släppa ut vatten exempelvis direkt under bron.

7.6 Risk och säkerhet
Höghastighetsjärnvägen planeras endast för persontrafik, vilket innebär att transporter
av farligt gods inte förekommer.
Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar det varje år ett antal
olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspårningar och kollisioner där ett större antal
personer skadas är mycket sällsynta. Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är
den vanligaste olyckan på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär med minimihöjd
250 cm på ömse sidor om höghastighetsjärnvägen, där anläggningen är tillgänglig från
intilliggande terräng.
Korsningar med andra järnvägar eller andra trafikslag måste vara planskilda. För all korsande trafik anläggs därför broar eller portar vid passage av järnvägen. Höghastighetsjärnvägen behöver även skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan till
exempel innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafikolycka påverkar höghastighetsjärnvägen.
Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en högre säkerhetsnivå för
resenärer än spår och station i tunnel. Stationen ska kunna trafikeras med passerande
höghastighetståg, vilket ställer särskilda krav på stationsutformningen. Servicevägar och
åtkomstpunkter för behörig personal anordnas.
Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att uppnå likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade utrymningsmöjligheterna. En grundläggande
strategi för tunnelsäkerhet är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka
ska tåget köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. För tunnlar
längre än 1000 meter byggs också en parallell räddningstunnel genom vilken utrymning
kan ske28. Räddningstunneln förbinds med spårtunneln med tvärtunnlar. Räddningstunneln kan även användas vid underhållsarbeten och vissa teknikutrymmen kan förläggas i
denna. Räddningstjänsten använder också normalt räddningstunneln vid utryckning. I
tunnlar kortare än 1000 meter görs räddningsinsatsen från ena tunnelmynningen.

28

Trafikverket (2011)
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7.7 Miljöpåverkan av en höghastighetsjärnväg
Anläggandet av höghastighetsjärnväg är omfattande infrastrukturprojekt. Både den fysiska anläggningen och själva byggandet är av sådan omfattning att omgivningen i många
avseenden kommer att påverkas under lång tid. I vissa avseenden skiljer sig påverkan
från en höghastighetsjärnväg från motsvarande påverkan från andra typer av storskalig
infrastruktur. Det gäller till exempel buller, där tågens höga hastighet genererar en ljudbild som skiljer sig från konventionella tåg.

Landskap
När järnvägen går i markplan eller i skärning ska den omges av ett stängsel eller motsvarande för att hindra både människor och djur att komma upp på banan. Utan anpassade
och funktionella passager innebär det att järnvägen skapar en fysisk barriär, som bryter
samband för såväl människor som djur. Anläggningstyper som broar och tunnlar, vilka
lämnar öppet för passage, tillåter däremot att viktiga samband för såväl ekologin som för
människan kan bevaras. Broar kan samtidigt i större utsträckning påverka det visuella
intrycket av järnvägen i ett landskapsavsnitt. Järnvägen kan då komma att dominera över
befintliga landmärken av kulturhistorisk betydelse, såsom kyrkor och herrgårdar.
Järnvägen kan också skapa barriärer som försvårar brukandet av omgivande marker. Det
kan försämra lönsamheten för till exempel jordbrukare och i förlängningen innebära att
idag öppna marker växer igen. Sådan strukturomvandling kan ändra både karaktärer och
funktioner i berörda landskap.
Höghastighetsjärnvägen, tillsammans med servicevägar och andra kompletterande anläggningar, kommer också att ta stora ytor i anspråk. Områden som idag utgör värdefulla
natur- och kulturmiljöer kan exempelvis komma att omvandlas till ytor för järnvägsändamål. Det innebär att kvaliteter kopplade till olika miljöaspekter kan komma att försvinna utmed banans sträckning och i dess närhet. Även om inte en hel miljö, till exempel
en skogsmiljö med höga naturvärden, försvinner kan kvaliteten även i kvarvarande delar
komma att försämras genom att miljön fragmenteras. Förluster kan begränsas både genom anpassning av järnvägens läge och genom omsorgsfull utformning. Det kan också bli
fråga om att kompensera för vissa intrång genom att förstärka eller tillföra motsvarande
kvaliteter som försvinner på en annan plats.
Vissa typer av naturmiljöer är även känsliga för bullerstörning. Störst blir sådan påverkan om den nya järnvägen passerar genom områden som idag kan betecknas som tysta.
Exempel på sådana områden är stora myrmarkskomplex, där Komosse och Dumme
mosse är de mest utmärkande inom utredningsområdet. Även upplevelsen av en kulturhistorisk plats kan påverkas negativt av bullerstörningar.
Det finns dock även möjlighet att tillföra kvaliteter i landskapet vid anläggandet av en ny
infrastruktur. Exempelvis kan trädsäkringszonen utmed järnvägen utnyttjas för att skapa
annars sällsynt förekommande naturmiljöer, såsom grusiga och sandiga öppna miljöer.
Järnvägens sträckning genom landskapet kan också tillföra funktioner i form av spridningskorridorer för arter vars livsmiljöer finns utspridda. Genom att anpassa området
utmed järnvägen kan dessa miljöer knytas samman. En ny storskalig infrastrukturanläggning kan således skapa möjligheter för att förbättra eller förstärka befintliga förutsättningar för olika miljöaspekter utmed eller i järnvägens närhet.
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Hälsa och säkerhet
Även om framtidens tåg förväntas vara tystare än dagens, genererar höghastighetståg mer
buller än dagens tåg på grund av de högre hastigheterna. Det innebär en större spridning
av buller kring järnvägen och att till exempel fler bostäder kan komma att påverkas. Ett
tåg i rörelse alstrar ljud på olika sätt och från många olika källor, se Figur 37. Motor och
fläktar är ljudkällor som kan vara dominerande vid låga hastigheter, exempelvis vid stopp
vid stationer, men när tåghastigheten ökar kommer ljud från tågets rörelse att ta över
ljudbilden. Buller som alstras av kontakten mellan tåget och rälsen kallas rullbuller och
karaktäriseras av att främst vara starkt vid de högre ljudfrekvenserna och uppkommer på
låg höjd nära spåret. När hastigheten ökar till 200 km/h och däröver övergår ljudet till att
i större utsträckning komma från luftturbulens runt framförallt främre boggi och strömavtagaren på tågets tak (pantograf), men till viss del även från delar mellan tågets vagnar
och utstickande utrustning.

Figur 37. Delkällor för buller från höghastighetståg.

Normalt sett är skärmande åtgärder längs spåret ett effektivt sätt att minska buller längs
järnvägar. Förutsättningarna för en effektiv dämpning är goda genom att en skärm kan
placeras nära källan som också ligger nära marken. Även om buller från pantografen inte
är det som dominerar från höghastighetståg är det svårare att skärma bort på grund av att
det alstras högt över mark. Pantografens placering innebär att bullerskärmar inte ger
samma ljuddämpande effekt som vid järnvägar med tåg i lägre hastigheter.
Ljudknallar vid tunnelmynningar är ett fenomen förknippat med höghastighetståg. När
ett tåg går in i tunneln med hög hastighet skapas en tryckvåg genom tunneln som när den
når bortre änden under särskilda omständigheter kan orsaka en knall. Ljudet kan vara
väldigt högt och lufttrycket så kraftigt att det får fönster i närliggande hus att skallra. Det
kan därmed leda till betydande störning för omgivningen. Tryckvågens styrka kan minskas med optimering av tunneltvärsnittet och hänsyn till tågens utformning samt med
anpassad utformning av tunnelmynningar och -portaler.
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Tåg i hög hastighet kan även orsaka mer omfattande markvibrationer (svängningar som
fortplantas genom jordlagren) än konventionell järnvägstrafik. Uppkomst av vibrationsstörningar beror på samspelet mellan tåget, banan och den stödjande marken. Kännbara
vibrationer är vanligast inom jordarter som lera, silt och sand. I fasta jordar, till exempel
morän, är spridningen betydligt mindre. Markstabiliserande åtgärder innebär också att
problem med markvibrationer minskar.
Både konventionella och höghastighetståg genererar elektromagnetiska fält. Fälten är
svaga när det inte är något tåg i närheten, men ökar när tåget passerar, varar några minuter, och är starkast närmast kontaktledningen. Fältets styrka avtar mycket snabbt med
avståndet från järnvägsspår och därför är den precisa lokaliseringen styrande för vilka
effekter och konsekvenser höghastighetsjärnvägen får för människors hälsa med avseende
på elektromagnetiska fält. Att de elektromagnetiska fälten huvudsakligen verkar på kort
avstånd från järnvägen bedöms även innebära att det sannolikt är andra krav på skyddsavstånd och åtgärder för höghastighetsjärnvägen som i flera fall kommer att vara styrande
för hur närområdet kan utformas.
Livskvaliteten för människor som bor och vistas utmed järnvägen kan även komma att
påverkas av att en ny storskalig infrastruktur bryter sociala samband genom att skapa en
barriär. Platser som tidigare uppfattats som en helhet kan delas upp och järnvägens barriärverkan kan komma att försämra tillgängligheten till viktiga målpunkter, såsom skola,
vårdcentral eller idrottsplatser. Även friluftsområden, vandringsleder och andra platser
som nyttjas för rekreation kan påverkas genom barriär, bullerstörning eller förändrad
visuell upplevelse.
Olycksrisk för höghastighetsjärnvägen redovisas i avsnitt 7.6.

Resurser tillgängliga för människan
Järnvägen kan även komma att påverka nyttjandet av mark- och vattenområden. Brukandet av jord- och skogsbruksmark kan försvåras om järnvägen blir en barriär genom
landskapet. Den kan därigenom minska lönsamheten och för jordbruksmark kan det innebära att delar av de öppna markerna inte längre brukas för detta ändamål, utan istället
övergår i skogsmark. Jord- och skogsbruksnäringen är även känslig för fragmentering.
Även om inte hela fastigheter tas i anspråk kan kvarvarande delar vara för små för att
brukandet av dem ska vara lönsam.
Eftersom det inte ska transporteras gods på höghastighetsjärnvägen minskar risken för
att järnvägen vid drift kan förorena yt- och grundvatten (föroreningsrisk under anläggningsskedet redovisas nedan). Grundvattenförekomster kan dock påverkas av järnvägen
om den förläggs i skärning eller tunnel genom dessa. Anläggningen kan både dränera och
dämma grundvattenmagasin. Därmed kan även möjligheten att nyttja grundvattnet för
exempelvis dricksvattenändamål påverkas. Grundförstärkning genom pålning kan på
liknande sätt påverka grundvattenförande marklager.
Anläggandet av höghastighetsjärnvägen kommer sannolikt generera stora mängder
schaktmassor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende av lokalisering och utformning av både själva järnvägen och kringanläggningar, såsom servicevägar. Massorna
kan nyttjas för själva järnvägskonstruktionen och för anläggningar som hör till järnvägen,
exempelvis bullervallar, servicevägar, uppställningsytor och visuella avskärmningar. Det
kan också finnas möjlighet att med hjälp av massorna åtgärda brister och därmed skapa
mervärde genom att exempelvis tillföra naturmiljöer som det råder brist på. Möjligheten
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att resursutnyttja massorna beror på massornas kvalitet men även på det specifika områdets behov och känslighet för att nyttja massor för exempelvis visuell avskärmning eller
bullervallar. Jord och berg är en ändlig resurs och om de inte kan användas i konstruktion, del av anläggning eller anläggningsnära finns det en risk att denna resurs inte nyttjas
fullt ut. Det ökar även miljöpåverkan från transporter.

Klimat
Höghastighetståg är i grunden ett mer klimatvänligt transportslag än bil eller flyg givet de
möjligheter till driftelektricitet med låg koldioxidintensitet som finns tillgängligt i Sverige.
De primära klimatfördelarna med höghastighetståg är möjligheten att ersätta flygresor
samt att frigöra utrymme på befintliga banor för överflyttning av godstransporter från väg
till järnväg. Den primära klimatbelastningen från en höghastighetsjärnväg sker vid anläggning och underhåll snarare än vid tågdrift. Här finns ett tydligt samband mellan användningen av stål och betong och den totala klimatbelastningen. Sett till konventionellt
byggande bidrar därför anläggningstyper som bro och betongtråg i hög utsträckning till
klimatpåverkan. Detsamma gäller för tunnlar om dessa kläs invändigt med cement/betong. Då höghastighetsjärnväg ställer ytterligare krav på stabilitet tillkommer
grundförstärkning, såsom pålning, i större utsträckning än för en konventionell järnväg,
vilket ytterligare ökar klimatbelastningen för anläggningen.

Miljöpåverkan under anläggningsskedet
Utöver klimatpåverkan uppstår det under anläggningsskedet även särskild miljöpåverkan
i form av exempelvis buller från arbetsplatserna samt utsläpp till luft och vatten. Även
tillfällig påverkan kan ha återverkningar under lång tid och ibland är återställning inte
möjligt. Det gäller exempelvis avsänkning av grundvatten i myrmark, vilket kan innebära
syresättning av torvlager som därmed bryts ned. Även om påverkan begränsas till utförandetiden kan detta vara tillräckligt lång tid för att vegetationsförhållanden ska ändras i
sådan utsträckning att tidigare förekommande naturtyp inte återhämtar sig utan ersätts
av en annan typ.
Under anläggningsskedet finns också en risk att spill och andra typer av utsläpp förorenar
mark- och vattenområden. Samtidigt innebär anläggandet av en ny stor infrastruktur en
möjlighet att sanera framförallt markområden som har förorenats av exempelvis tidigare
verksamhet. I den mån järnvägen anläggs genom områden med förorenad mark förväntas
dessa områden saneras inom den yta som järnvägsanläggningen påverkar. Därmed minskar risken för spridning av föroreningar till mark och vatten från dessa områden.
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DEL 3
TÄNKBARA LÖSNINGAR
OCH EFFEKTER
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8

Utredningsområdet

Sammanfattning kapitel 8:
Kapitel 8 beskriver bakgrunden till utredningsområdets avgränsning, de
principer och förutsättningar som ligger till grund för utredningsområdets
utbredning och för hur utredningsområdet delats upp i delsträckor och i
delområden.

8.1 Avgränsning av utredningsområde
I det förberedande skedet inför åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås, som
resulterade i rapporten Översiktlig design och systemlösning29, gjordes en geografisk
avgränsning för det område som skulle studeras, se kapitel 3.6. Det översiktliga utredningsområdets yttre gränser utgjordes av de bestämda fasta förutsättningarna för utredningen, såsom restider och station Jönköping, samt att alla tänkbara systemlösningar
skulle rymmas inom det översiktliga utredningsområdet. I avgränsningen togs ingen hänsyn till landskaps- eller miljöfrågor, utan avgränsningen tillgodosåg endast ändamålen
med höghastighetsjärnvägen.
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har utredningsområdet successivt avgränsats ytterligare.
Arbetet med avgränsningen har huvudsakligen inneburit att utredningsområdet blivit
mindre. En första avgränsning gjordes efter Sverigeförhandlingens beslut om station i
Tranås, vilket innebar en ny styrande förutsättning för åtgärdsvalsstudien. Efterföljande
analyser under våren 2016 kring stadspassager i Jönköping och Tranås resulterade i ytterligare avgränsning för utredningsområdet då utredningen begränsades till att omfatta
tre (Tranås) respektive fyra (Jönköping) stationsalternativ, se kapitel 14 respektive 15.
Ytterligare avgränsningar av utredningsområdet har också baserats på de olika landskapsavsnittens känslighet för en ny storskalig infrastrukturanläggning. Genom att jämföra känsligheten med områdenas kvaliteter ur ett järnvägssystem- och anläggningstekniskt perspektiv har områden med särskild känslighet och inga eller begränsade fördelar
ur teknisk synvinkel avgränsats bort. Mellan Jönköping och Borås har den yttre gränsen
för utredningsområdet utvidgats söderut på grund av anläggningstekniska fördelar, framförallt på grund av en flackare topografi, vilket är fördel med hänsyn till tillgänglig restid.
Utvidgning av området har även skett söderut i anslutning till passagen förbi sjöarna
Yttre Åsunden, Torpasjön och Sämsjön för att skapa en flexibilitet för det fortsatta planeringsarbetet.
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8.2 Delsträckor och delområden
Eftersom utredningsområdet har en omfattande geografisk utbredning har området delats in i fem delsträckor: Linköping-Tranås, Tranås, Tranås-Jönköping, Jönköping och
Jönköping-Borås, se Figur 38. Avgränsningen baseras inte på några specifika förutsättningar utan syftar till att underlätta beskrivningen av
utredningsområdet.
För att underlätta analyserna av effekter samt bedömning
av måluppfyllelse för utredningsområdet har respektive
delsträcka indelats i delområden, som går längs sträckningen för järnvägen. Totalt utgörs utredningsområdet av
14 delområden, varav passage av Tranås respektive Jönköping utgör två vardera med namn efter respektive ort
och de övriga tio är benämnda i nummerordningen 1–10.
Indelningen i delområden är inte på något sätt styrande
för generering av korridorer i kommande planläggningsprocess.

Delområde - Geografisk indelning
som går längs sträckningen för järnvägen med syfte att underlätta analyserna av effekter samt bedömning
av måluppfyllelse för utredningsområdet
Delsträcka - Geografisk indelning
mellan de olika stationsorterna, för
att underlätta beskrivningen av utredningsområdet.

Avgränsningen för delområdena har utgått från miljörelaterade och anläggningstekniska
förutsättningar som exempelvis topografi, landskapskaraktärer, tätorter och jorddjup.
Avgränsningen av delområdenas yttre gränser utgörs av utredningsområdets yttre gränser. Genom att dela upp utredningsområdet utifrån dessa perspektiv har skillnader inom
det större området lättare kunnat identifieras och beskrivas. Avgränsningen av delområden utgår således inte från järnvägssystemtekniska aspekter utan har gjorts för att underlätta åtgärdsvalsstudiens analyser och redovisningen av dessa. Delområdena ska inte
förväxlas med korridorer som identifieras och formas i utredning inför val av lokalisering
i kommande planläggningsprocess. För motiveringar till avgränsningarna av delområdena se avsnitt under respektive delområde.

Figur 38. Utbredning av avgränsat utredningsområde (december 2016) samt avgränsning av delsträckor och delområden.
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8.3 Stationsalternativ
Under arbetet med Översiktlig design och systemlösning studerades möjliga stationslägen i Ulricehamn, Jönköping och Tranås. För Tranås identifierades sammantaget fem, i
Jönköping nio och i Ulricehamn fyra stycken stationsalternativ. Detta utgjorde ett av flera
underlag för Sverigeförhandlingens beslut om att inleda förhandlingar med Tranås kommun och Jönköpings kommun. Som en konsekvens av Sverigeförhandlingens beslut har
fördjupade studier av station Tranås och station Jönköping samt de tillhörande stadspassagerna genomförts. Analys av stationsalternativ för Linköping samt Borås ingår i anslutande utredningsskeden. Till skillnad från de mer övergripande analyserna av delsträckor
och delområden har stadspassageanalyserna varit mer detaljerade.
I kapitel 14 och 15 görs en sammanfattande redovisning av stationsalternativen utifrån de
stationsprinciper med passageområde som har studerats sammantaget för Jönköping
respektive Tranås. Yttre gräns för det område som inkluderas i studierna av stadspassagerna är satt där valet av stationsalternativ, vid tidpunkten för arbetet med stadspassagerna, inte längre bedömdes vara styrande för järnvägens sträckning mellan stationsorterna. Passageområdena för Tranås respektive Jönköping omfattar ett betydligt större
område än vad som omfattas av delsträckorna Tranås respektive Jönköping. Beskrivningen innefattar även en redogörelse för den process som låg till grund för urval av de alternativ för vilka analyserna fördjupades. Den måluppfyllelsebedömning som görs per stationsalternativ utgår från passageområdet för stationsalternativet, inte enbart själva stationsprincipen.
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Delsträcka Linköping-Tranås
Sammanfattning kapitel 9:
I kapitel 9 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de tre delområden som ingår i delsträckan Linköping–Tranås. För varje delområde
görs en översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och
grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

Figur 39. Avgränsning av delsträcka Linköping-Tranås.

9.1 Avgränsade delområden
Delsträckan har delats upp i tre delområden, se Figur 39, som sträcker sig hela vägen från
avgränsningen mot Linköping till avgränsningen mot delsträckan för Tranås. Avgränsningen mot Linköping har utgått från en nordvästlig eller delvis västlig passage ut från ett
kommande stationsläge i staden. Avgränsningen mot delsträcka Tranås har gjorts så att
passage över Sommen ryms i delområdena för denna delsträcka. Delområdena är separerade vid gränsen mot Linköping men överlappar varandra i övergången till delsträcka
Tranås.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:
Delområde 1
x Innehåller huvuddelen av tätorterna sydväst om Linköping.
x Innehåller de stora infrastrukturstråken för E4 och Södra stambanan.
x Innehåller Svartåns dalgång i den del där den går parallellt med utredningsområdets sträckning från Linköping mot Tranås.
x Innehåller områdena med de bedömt största jorddjupen inom delsträckan.
Delområde 2
x Innehåller Åsbodalen (som går tvärs över delområdet).
x Innehåller största delen av områden med lösa jordar inom delsträckan.
Delområde 3
x Innehåller områdena med största lokala höjdskillnader inom delsträckan.
x Innehåller områdena med störst andel skog inom delsträckan.
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9.2 Delområde 1

Figur 40. Geografisk avgränsning av delområde 1.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området Linköping–Mantorp utgörs av ett flackt slättlandskap med små variationer i
topografin. Delområde 1 följer i stort parallellt med Svartåns dalgång, vilket resulterar i
relativt flack topografi. Där dalgången inte följs, på grund av att Svartån meandrar, är
topografin mer varierad med höjdskillnader på cirka 40–60 meter mellan bergstoppar
och dalgångar.
I slättlandskapet förekommer mindre områden med ytligt berg, främst Smålandsgraniter
och Smålandsporfyrer. Blottat berg utgör mindre än 10 % av ytan. Inom största delen av
den mer kuperade terrängen ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, inom cirka 5 meter från markytan och berg i dagen är vanligt förekommande. Svaghetszoner i berg förväntas generellt vara nord-sydliga, men ställvis nordväst-sydöstliga. Delområde 1 har
mest berg i dagen i slättlandskapet jämfört med övriga delområden inom delsträckan.
I delområdets östra del domineras jorden av lera och silt, med mindre inslag av isälvssediment, lerig morän och sand. Jorden i den västra halvan av delområdet domineras av
morän och isälvssediment med inslag av lera, silt och torv. Jorddjupen som anges i jorddjupsmodellen variera mellan cirka 5 och 20 meter längs nästan hela sträckan och är generellt störst längs Svartåns dalgång. Kring Mantorp och Linköping förekommer större
jorddjup, cirka 20–50 meter.
Den östra delen av delområdet har homogen, flack topografi, vilket innebär att järnvägen
kan komma att anläggas främst som bank och skärning. Närmare Tranås förekommer
större skillnader i topografin, vilket innebär att olika anläggningstyper kan behövas,
såsom bergtunnel, bro, skärning och bank. Vid varierande anläggningstyper krävs i vissa
fall övergångskonstruktioner. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel
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behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. Mängden betongtråg/betongtunnel bedöms bli liknande i delområde 1 och 3, men det dubbla mot en anläggning i delområde 2. Broarna i delområdet kan variera i höjd mellan cirka 10 och 30
meter, för att kunna passera exempelvis dalgångar och ändå hålla en plan profil. För
anslutning till Tranås bedöms sjön Sommen
behöva passeras på bro.
Även om landsbygden mellan tätorterna är
relativt tätbefolkad bedöms det finnas goda
möjligheter att upprätta tillfälliga etableringsytor för produktion utanför tätort.

Figur 41. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
delområde 1, där pålad anläggning bedöms vara mest
kostnadsdrivande.

Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen
kan det uppstå stora mängder massor till
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 1 bedöms en mycket stor
del av underlaget bestå av lös mark, vilken är
svårare att återanvända i anläggningen, varför det sannolikt kommer att finnas ett behov
av massor.

Kostnader
Pålad anläggning är mest kostnadsdrivande inom delområde 1. Eftersom stora delar av
delområdet består av lösa jordar bedöms majoriteten av anläggningen behöva grundförstärkas med pålar. Då bank bedöms bli den dominerande anläggningstypen, se Figur 41,
får grundförstärkning stor vikt i kostnadsbedömningen. En mycket nordlig placering av
anläggningen inom delområdet kan medföra fler och längre broar, vilket bedöms vara
kostnadsdrivande. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 360–
400 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Det öppna landskapet närmast Linköping, Svartåns dalgång och Sommen med omgivande stränder är alla känsliga för visuella barriärer. En järnvägsansläggning blir i dessa
delar synlig från långt håll. Inom stora delar av delområdet är även kopplade miljöaspekter känsliga för fysiska barriärer. Förutom att direkt bryta ekologiska och kulturhistoriska samband kan järnvägens barriärverkan innebära ett försvårat brukande av jordbruksmark. En igenväxning förändrar vyerna och försämrar förutsättningarna för arter
kopplade till de öppna markerna.
En järnväg längs med Svartådalen riskerar förutom att påverka dalgången visuellt, även
skära av dalgångens jordbruksmarker från kantzonernas bebyggelse och fornlämningsrika ängs- och hagmarker. Delområdet möjliggör få lokaliseringar utanför Svartåns dalgång. Det innebär att möjligheterna att undvika negativa effekter för såväl kulturhistoriska, ekologiska och visuella kvaliteter därför är små. Samtidigt har ett nytt infrastrukturstråk potential att förstärka sambanden för ängs- och hagmarksanknutna arter genom
att koppla samman dess befintliga områden. Detta gäller framförallt i de södra skogsdo-
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minerade delarna av delområdet. I slättlandskapet, liksom i Svartåns dalgång, finns också
möjlighet till positiva resenärsupplevelser med långa utblickar och vida vyer över kulturlandskap.
Hälsa och säkerhet
Delområdet är tätbefolkat med flera tätorter. Den norra delen är flack och här kan luftburet buller spridas lång väg om inte särskilda åtgärder vidtas. Här bor också flest människor. Stora jorddjup och mjuka jordar i kombination med tätbefolkade område innebär
att många människor skulle kunna störas av eventuella vibrationer från passerande tåg i
höga hastigheter. Den höga befolkningstätheten i kombination med flera leder trafikerade
med farligt gods, innebär att det finns en förhöjd olycksrisk för en ny stor infrastruktur
inom området.
Att delområdet är snävt i kombination med att det är tätbefolkat kan även innebära en
stor risk för fysiska och visuella barriärer som separerar eller sönderdelar områden som
idag har en gemensam tillhörighet och identitet. Inom delområdet ryms också viktiga
tätortsnära friluftsområden. En höghastighetsjärnväg innebär stor risk för försämrad
tillgänglighet till, och uppstyckning av dessa friluftsområden. Detta särskilt längs Svartåns dalgång och i passagen över Sommen.
Resurser tillgängliga för människan
Inom delområdet finns få allmänna vattentäkter och därför kan framförallt enskilda
brunnar påverkas. Eftersom landsbygden söder om Linköping är tätbefolkad kan det trots
allt innebära att vattenförsörjningen för många människor påverkas negativt. Sommen
har pekats ut som en viktig potentiell resurs för vattenförsörjningen i både Östergötlands
och Jönköpings län. Vid anläggandet av järnvägen finns en risk att föroreningar sprids till
vatten. Det bedöms finnas goda möjligheter att vidta skyddsåtgärder som förhindrar att
förorenat vatten når andra vattendrag under byggskedet.
Eftersom stora delar av delområdet upptas av mycket produktiv jordbruksmark kommer
sådan mark att tas i anspråk. Järnvägen kan också skapa en barriär som försvårar brukandet av dessa. I delområdet finns även en relativt stor mängd små skogsfastigheter vars
brukande av skogen därmed bedöms som känsligt för den fragmentering och barriär som
järnvägen kan medföra. I Svartåns dalgång bedöms landskapet vara känsligt för att resursutnyttja massor för exempelvis bullervallar.
Klimat
Inom delområde 1 är det de södra delarna som bidrar främst till anläggningens potentiella klimatpåverkan. Här ställer terrängen krav på anläggningstyper såsom bro, tunnel
och djupa skärningar, vilka är klimatintensiva. I stora delar av området finns även lösa
jordar vilket kan ställa krav på grundförstärkning i form av exempelvis cement/betongpålar.
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9.3 Delområde 2

Figur 42. Geografisk avgränsning av delområde 2.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området kring Linköping utgörs av slättlandskap med små variationer i topografi. Även
resten av delområdet är relativt svagt kuperat och de lokala höjdskillnaderna överstiger
sällan 20 meter. Av de tre delområdena mellan Linköping och Tranås har delområde 2
den flackaste topografin och det mest homogena landskapet.
I slättlandskapet kring Linköping förekommer mindre områden med ytligt berg. I övriga
delområdet ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, inom cirka 5 meter från markytan
och berg i dagen, främst Smålandsgranit och Smålandsporfyr, är vanligt förekommande.
Potentiella svaghetszoner i berget går företrädesvis i nordnordväst–sydsydöstlig riktning.
Jorden i delområdets västra del, från Tranås till Sya, domineras av morän med inslag av
isälvssediment samt torvområden och mindre områden med lera. Sträckan Sya till Linköping domineras däremot av lera medan isälvssediment och moränmark förekommer i
begränsad utsträckning. Längs Åsbodalens dalgång, samt väster om Hargsjön bedöms,
enligt jorddjupsmodellen, jorddjup upp till cirka 20 meter förekomma. Närmare Linköping kan jorddjup uppemot cirka 50 meter finnas.
Delområdet har en homogen och relativt flack topografi, vilket innebär att få växlingar
mellan olika anläggningstyper bedöms behövas, och största andelen av järnvägen kan
komma att anläggas på bank och i skärning. I delområdets ände mot Tranås bedöms något fler anläggningstyper kunna behövas, såsom bro och enstaka bergtunnlar. Broarna i
delområdet kan variera i höjd mellan cirka 10 och 30 meter, för att kunna passera exempelvis dalgångar och samtidigt hålla en plan profil. För anslutning till Tranås bedöms sjön
Sommen passeras på bro. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grund-vattenflöden. Mängden
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betontråg/betongtunnel bedöms bli hälften så
stor som för övriga delområden på delsträckan.
I delområdets norra del finns ett flygfält som
kan behöva korsas alternativt undvikas. Området är relativt glesbebyggt och det bör vara lätt
att upprätta tillfälliga arbetsområden och andra
ytor som behövs under byggnationen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan
det uppstå stora mängder massor till följd av
bland annat schaktning och sprängning. I delområde 2 bedöms en mycket stor del av underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att
återanvända i anläggningen, varför det sannolikt kommer att finnas ett behov av massor.

Kostnader

Figur 43. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
delområde 2, där pålad anläggning bedöms vara mest
kostnadsdrivande.

Pålad anläggning är mest kostnadsdrivande
inom delområde 2. Eftersom stora delar av delområdet består av lösa jordar, ställvis med troligt stora jorddjup, bedöms majoriteten av anläggningen behöva grundförstärkas med
pålar. Då anläggningstyperna bank och skärning bedöms vara dominerande anläggningstyper, se Figur 43, får grundförstärkningen stor vikt i kostnadsbedömningen. Delområdet
har liknande topografiska och marktekniska förutsättningar i både nord och syd, varför
anläggningens placering inom delområdet inte bedöms påverka anläggningstyperna,
mängden övergångskonstruktioner eller bedömd kostnad. Bedömd medelmeterkostnad
för delområdet ligger inom spannet 320–360 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
I mosaiklandskapet som utgör den sydvästra halvan av delområdet kommer en järnväg
påverka landskapet då den skär genom terrängen och skapar en ny struktur av landskapet. Lokalt kan den visuella påverkan bli stor, men anläggningen kan möjligen anpassas till
landskapet genom att utnyttja naturliga nivåskillnader.
Många av slättens och övergångsbygdens karaktärsskapande herrgårdar ryms inom norra
delen av delområdet. Här är landskapet känsligt för konkurrerande storskaliga strukturer.
Från Linköping och vidare till och med Åsbodalen finns också väl fungerande habitatnätverk för arter knutna till äldre ädellövträd (främst ek) och hagmarker. Närmare Tranås
dominerar barrskog och här finns därför goda spridningssamband för skogsfågel och
annat vilt samt rik förekomst av skogsbrukslämningar. Även om de mest värdefulla områdena och betydelsefulla spridningstråken kan undvikas kommer det vara svårt att inte
korsa spridningsvägar för framförallt ädellövskogs- och hagmarksarter inom delområdet.
Järnvägen kan även medföra barriäreffekter för de brukare som sköter de värdefulla
hagmarkerna. Försvårat brukande kan leda till igenväxning. Största delen av delområdet
är idag relativt opåverkat av buller och en ny järnväg genom området kan störa exempelvis fågellivet i dessa tysta områden.
Hälsa och säkerhet
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Vid utgången från Linköping och i den öppna slättbygden kan ett relativt stort antal människor komma att störas av framförallt buller från en höghastighetsjärnväg. De mer tätbebyggda dalgångarna går huvudsakligen tvärs sträckningen från Linköping mot Tranås
och här beror bullerstörningen framförallt på var en ny järnväg passerar. I de norra delarna av delområdet finns också en viss förhöjd risk för att tåg som trafikerar höghastighetsjärnvägen kan ge upphov till vibrationer i sådan omfattning att det påverkar närboende.
Även om det finns få tätorter inom delområdet kan barriäreffekter uppstå mellan bostäder och målpunkter för samhällsservice, framförallt i de norra delarna närmast Linköping. I delområdet finns flera områden som är av betydelse för rekreation och friluftsliv. I
Svartåns dalgång finns viktiga närrekreationsområden och i söder finns sammanhängande tysta områden. Här kommer även sjön Sommen passeras, som är av riksintresse för
friluftsliv. I alla dessa områden kan de rekreativa kvaliteterna försämras av en järnvägsanläggning.
Malmens flygfält ligger inom delområdet, vid anslutningen till Linköping. Kombinationen
av två stora infrastrukturanläggningar innebär en förhöjd olycksrisk. Både för människor
som reser med höghastighetsjärnvägen och för människor som vistas i anläggningarnas
närhet.
Resurser tillgängliga för människan
Liksom i delområde 1 bedöms främst enskild vattenförsörjning påverkas inom delområdet. Eftersom delområdena sammanfaller vid passagen in mot Tranås passerar även en
järnväg inom delområde 2 på bro över sjön Sommen. Tekniska skyddsåtgärder bedöms
som möjliga för att motverka att sjöns vattenkvalitet påverkas negativt vid exempelvis
brobyggnation. I de norra delarna kommer jordbruksmark tas i anspråk. Om inte särskilda åtgärder vidtas för att underlätta passage av järnvägen, finns en betydande risk för
att järnvägen skapar barriärer som gör brukandet mindre lönsamt.
Det bedöms finnas möjligheter att resursutnyttja uppkomna massor både för konstruktionsändamål och skyddsåtgärder (till exempel bullervallar), samt för mervärdesskapande
åtgärder såsom att till exempel skapa naturmiljöer som det råder brist på.
Klimat
Den relativt flacka topografin i delområde 2 tillåter att klimatintensiva anläggningstyper i
stor grad kan undvikas, såsom bro, betongtråg och tunnel. I de södra delarna, närmare
Tranås, bli topografin mer varierad och broar krävs för att bland annat passera Sommen.
I de norra delarna finns områden med lösa jordar, vilket kan kräva särskilda grundförstärkningsåtgärder.
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9.4 Delområde 3

Figur 44. Geografisk avgränsning av delområde 3.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Endast en liten del av delområde 3 utgörs av det flacka slättlandskapet närmast Linköping. Söderut mot Nykil blir terrängen mer kuperad och söder om Nykil ökar variationerna i topografin. Där varierar de lokala höjdskillnaderna vanligen mellan cirka 10 och 40
meter. Närmast Tranås utgörs delområdet av kraftigt kuperad terräng och de lokala höjdskillnaderna är uppemot 70 meter. Av de tre delområdena mellan Linköping och Tranås
uppvisar detta delområde störst variation i topografin.
I det flacka slättlandskapet närmast Linköping förekommer endast mindre områden med
ytligt berg, främst Smålandsgranit och Smålandsporfyr. I den mer kuperade terrängen
söderut ligger bergytan, enligt jorddjupsmodellen, vanligen inom cirka 5 meter från
markytan och berg i dagen är vanligt förekommande. Potentiella svaghetszoner går företrädesvis i nordnordväst–sydsydöstlig riktning, samt enstaka större svaghetszoner i nordväst–sydöstlig riktning och enstaka mindre i nord-sydlig riktning.
Området väster om Nykil domineras av morän, men långsträckta områden med isälvssediment förekommer. Torv förekommer ställvis i begränsad omfattning. Närmast Nykil
förekommer lerområden, och lera samt morän dominerar marken i den östra delen av
delområdet med begränsade inslag av torv. I ett stråk mellan Malexander och Sjön Öjaren
bedöms jorddjup på cirka 20–50 meter förekomma, och i ett område söder om Bjärsen,
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norr om Ulrika, förekommer jorddjup på cirka 5–20 meter. I övrigt bedöms det vara ringa
jorddjup i delområdet.
I den norra halvan av delområdet där topografin är relativt flack och kuperingen succesivt
ökar bedöms järnvägen kunna komma att anläggas med främst bank och skärning, med få
övergångar till andra anläggningstyper. I den södra halvan av delområdet, där terrängen
är mer kuperad, bedöms anläggningstyperna behöva variera mer och fler övergångar mellan exempelvis bank, bro, skärning och tunnel kan bli aktuellt. Vid delar av sträckan kan
betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. Mängden betongtråg/betongtunnel bedöms bli liknande i delområde 3 och 1, men
det dubbla gentemot en anläggning i delområde 2. Broarna i delområdet kan variera i
höjd mellan cirka 10 och 40 meter, för att
kunna passera exempelvis dalgångar i den
kuperade terrängen och ändå hålla en plan
profil. För anslutning till Tranås bedöms
sjön Sommen passeras på bro.
Området är relativt glesbebyggt, och det bör
vara lätt att upprätta arbetsområden och
andra ytor som behövs vid byggnationen.

Figur 45. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
delområde 3, där bro och betongtunnel bedöms vara mest
kostnadsdrivande.

Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen
kan det uppstå stora mängder massor till
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 3 bedöms en stor del av
underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända, men mängden massor
av fast typ bedöms bli så pass stor att den
kan återanvändas i anläggningen.

Kostnader
Bro och betongtunnel är mest kostnadsdrivande inom delområde 3, se Figur 45. Den kraftigt varierade topografin som främst finns i områdets södra halva innebär att järnvägen
kan behöva anläggas på flertalet broar för att hålla en så plan profil som möjligt. Av
samma anledning bedöms mängden betongtunnel kunna bli relativt hög då flertalet passager under mark kan behövs där bergtäckningen bedöms vara för låg för bergtunnel. I
delområdets västra delar är topografin något mer homogen än i dess östra delar där kuperingen är kraftigare, vilket sannolikt innebär att en anläggning i de västra delarna behöver
färre antal anläggningstyper, och därmed färre övergångar, än en anläggning i de östra
delarna av området. En anläggning i västra delen av delområdet innebär således troligen
en mindre kostnad än en anläggning i den östra delen. Dessutom bedöms det vara en
större mängd lösa jordar i områdets östra del än den västra, vilket kan medföra att mer
pålning och grundförstärkning av marken kan behövas i de östra delarna. Detta skulle
kunna öka kostnaden av en anläggning placerad i östra delen jämfört med västra delen av
delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 430–470
tkr.
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Miljöeffekter
Landskap
Förutom i det öppna och mosaikpräglade landskapet närmast Linköping går delområdet
genom ett skogsrikt och kuperat landskap. Järnvägen kommer där att skära tvärs riktningarna på befintliga strukturer och öppnar upp en ny struktur i sin längdriktning. Eftersom landskapet är småkuperat och skogsklätt bedöms det dock finnas goda möjligheter att genom terrängmodellering anpassa anläggningen till landskapet på ett naturligt
sätt.
Där delområdet passerar ut ur Linköping präglas området av regionalt utpekade herrgårdsliknande storbondgårdar. Dessa miljöer är känsliga för visuell påverkan och uppsplittring. Skogsbygden norr om Sommen är rik på olika typer av historiska lämningar.
Liksom i delområde 2 är området närmast söder om Linköping och i övergångsbygden rik
på ädellövsskogs- och hagmarksmiljöer. Spridningssambanden är också goda. I delområde 3 börjar skogsbygden längre norrut och utgör en större del av delområdet. En järnväg genom delområde 3 riskerar att ta både olika typer av miljöer i anspråk och även försvåra spridningen för arter knutna till dessa miljöer. Naturmiljöerna i de norra delarna är
känsliga för ändrade förutsättningar för brukandet av främst betesmarker medan de
södra delarna är mer känsliga för buller.
Hälsa och säkerhet
Det är framförallt vid utgången från Linköping som människor kan komma att störas av
buller inom delområde 3. I de norra delarna av delområdet finns också en viss förhöjd
risk för att tåg som trafikerar höghastighetsjärnvägen kan ge upphov till vibrationer i
sådan omfattning att det påverkar närboende. I de södra delarna av delområdet bedöms
det finnas goda möjligheter att anlägga en järnväg utan särskilt stora effekter för människors hälsa sett till de studerade effektparametrarna. Gles befolkningstäthet och få riskobjekt innebär att olycksrisken bedöms som begränsad vid en lokalisering av järnvägen i
delområdet.
En sydöstlig passage inom delområdet vid Sommen kan innebära att sjön passeras på tre
ställen, sannolikt på bro, med risk för störning visuellt och i form av buller på riksintresset för friluftsliv. Vid sjön finns även vandringsleder vars nyttjande kan påverkas negativt
om järnvägen passerar i närheten. Stora delar av området från Nykil och vidare söderut är
idag tysta och även här blir områden som nyttjas för friluftsliv störda av en ny storskalig
infrastruktur.
Resurser tillgängliga för människan
I de norra, mer tätbebyggda delarna av landsbygden inom delområdet, kan järnvägen
påverka enskild vattenförsörjning för relativt många människor. I de södra delarna bedöms risken för påverkan på dricksvattenresursen som mindre främst på grund av att här
bor relativt få människor. Liksom för delområde 1 och 2 bedöms inte passage över Sommen påverka sjöns potential för framtida vattenförsörjning.
I de norra delarna tas jordbruksmark i anspråk, medan skogsbruket dominerar i de södra
delarna. Här är dock antalet mindre fastigheter relativt få, vilket innebär att känsligheten
för de effekter i form av fragmentering och barriär som järnvägen kan orsaka även i
skogslandskapet bedöms vara begränsad.
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Det bedöms finnas möjligheter att resursutnyttja uppkomna massor både för konstruktionsändamål och skyddsåtgärder (till exempel bullervallar) och för mervärdesskapande
åtgärder såsom att exempelvis tillskapa naturmiljöer som det råder brist på.
Klimat
Det som främst bidrar till klimatpåverkan för en järnvägsanläggning i delområde 3 är de
topografiska förhållandena i de södra delarna av delområdet. Sprickdalar, mindre sjöar
och vattendrag genererar behov av broar. Att korsa Sommen för att nå Tranås skapar
även det ett behov av klimatintensiva anläggningstyper.

9.5 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan (se Figur 46) används för att visa på i vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom
ramen för miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de
tabeller som redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.

Figur 46. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.
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Delområde 1
Passage genom delområde 1 bedöms för flertalet av
projektmålen riskera att motverka målen. För fokusområde landskap beror det framförallt på att Svartåns
dalgång löper parallellt med riktningen på järnvägen.
Det innebär förlust av viktiga natur- och kulturmiljöer
och att det visuella intrycket av dalgången ändras väsentligt. Känsligheten i Svartåns dalgång ligger också
till grund för bedömningen att målet om att resursutnyttja massor riskerar att motverkas i delområdet. För
miljöaspekterna befolkning och människors hälsa beror
bedömningen på att området är tätbefolkat och att exempelvis bullerstörning invid tätorter inte kan undvikas
genom lokalisering. Bedömningen att målet för areella
näringar motverkas beror på att mycket produktiv
jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Däremot
bedöms målen för exempelvis förorenad mark och klimatfaktorer kunna uppnås för delområdet. I det första
fallet beror det på att det finns en hög täthet av potentiellt förorenade objekt inom området och det finns därmed god chans att flera av dessa saneras vid anläggandet av järnvägen. För klimatfaktorer beror bedömningen på att mindre klimatintensiva anläggningstyper kan
vara möjliga i det flacka landskapet.

Figur 47. Delområde 1.

Delområde 2
För delområde 2 bedöms passage innebära möjligheter
att nå flera av projektmålen. För miljöaspekterna som
hör till fokusområde hälsa och säkerhet beror det på att
området är relativt glesbefolkat och att det därför bedöms finnas goda möjligheter att begränsa exempelvis
bullerstörning och försämrad tillgänglighet genom lokalisering. För fokusområde landskap bedöms det finnas en risk att målen motverkas. Intrång i områden
med höga natur- och kulturmiljövärden i de norra delarna och visuell påverkan i Åsbodalen ligger till grund
för bedömningen. För areella näringar bedöms målet
motverkas. Värdefull jordbruksmark ianspråktas och
det finns risk för försvårat brukande genom barriäreffekter.

Figur 48. Delområde 2.
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Delområde 3
Passage i delområde 3 bedöms bidra till projektmålen
eller ha möjlighet att bidra till dessa för fokusområde
hälsa och säkerhet. Det beror på att området till stora
delar är mycket glest befolkat. För miljöaspekterna
natur- och kulturmiljö finns det en risk att målen motverkas, främst på grund av att intrång i områden med
höga värden inte kan undvikas i de norra delarna. I de
södra delarna kan idag ostörda områden med rikt fågelliv påverkas negativt av buller. De stora relativa
höjdskillnaderna innebär att anläggningstyper som
tunnel och bro kan bli vanligt förekommande, vilket är
klimatbelastande.

Figur 49. Delområde 3.

9.6 Restidsjämförelse för delsträcka Linköping–Tranås
Höghastighetståg ska enligt TSD INF 1299/2014 30 ha en minsta acceleration på 0,05 m/s2
vid sin topphastighet (320 km/h). Det typtåg Trafikverket använder för gångtidsberäkningar, ett tyskt höghastighetståg (ICE3), uppfyller precis detta. Därför tappar tåget hastighet när lutningen överstiger ungefär 5 ‰, trots maximalt effektpådrag. Detta medför
att större lutningar än 5 ‰ ger en ökad restid jämfört med plan mark. Hastigheten sjunker succesivt för att därefter öka igen efter krönet, vilket innebär att det uppstår större
tidstillägg vid stora lutningar över en längre sträcka än vid en småkuperade järnväg som
går mer jämnt upp och ner.
Restidsberäkningarna för delsträckor och delområden indikerar den generella skillnaden
mellan delområden inom delsträckan. De värden som anges visar därmed skillnader mellan delområdens medellängd, men utan extrema varianter såsom till exempel en järnväg
helt i ytterkant av ett område eller på en mycket kurvig järnväg vilket skapar betydande
skillnader i total längd på sträckan.
I delsträcka Linköping–Tranås har samtliga i delområden små topografiska skillnader.
Detta medför att lutningarna på sträckan är små (<1%). Gångtidspåverkan på grund av
topografi bedöms därför inte skilja mellan delområdena.
Delområde 2 har den genaste sträckningen på delsträckan och får därför kortast restid.
Restidsskillnaden mellan delområde 2 och delområde 1 och 3 är upp till cirka 60 sekunder.
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10 Delsträcka Tranås
Sammanfattning kapitel 10:
I kapitel 10 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de två delområden som ingår i delsträcka Tranås. För varje delområde görs en översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och
jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

Figur 50. Avgränsning av delsträcka Tranås.

10.1 Avgränsade delområden
Delsträckan har delats upp i två delområden, TnsA och TnsB, se Figur 50. Avgränsningen
mot delsträckan från Linköping är gjord väster om passagen över Sommen och avgränsningen mot delsträckan som går mot Jönköping är gjord så att hela Tranås tätort ryms i
delsträckan för Tranås.
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Avgränsningen för delområden har utgått från följande:
Delområde TnsA:
x Utgörs av området norr och väster om Tranås tätort innehållande huvudsakligen
skogsdominerad landsbygd
Delområde TnsB:
x Utgörs av Tranås tätort

10.2 Delområde TnsA

Figur 51. Geografisk avgränsning av delområde TnsA.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området utgörs av en kuperad terräng med lokala höjdskillnader på 30–80 meter. Delområdet domineras av berg i dagen och morän, men enstaka mindre områden med
isälvssand samt torv kan förekomma. Generellt är det enligt jorddjupsmodellen grunda
jorddjup, dock ställvis upp till cirka 20 meter, främst i den södra delen av området. Svaghetszoner i berg förväntas vara nordnordväst-sydsydöstliga.
Den varierande topografin innebär att järnvägen troligen behöver anläggas med varierande anläggningstyper såsom bro, bergtunnel, betongtunnel, skärning och bank. Växlingen av flera olika anläggningstyper medför flertalet övergångszoner. Broarna bedöms
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variera i höjd mellan cirka 10 och 50 meter för att kunna hålla en plan profil trots de stora
lokala topografiska skillnaderna. Av samma anledning bedöms både bergtunnel och betongtunnel bli återkommande anläggningstyper inom delområdet, där betongtunnel anläggs bland annat där tillräcklig bergtäckning
saknas för bergtunnel, samt där det kan bli
problem med exempelvis stora grundvattenflöden.
Området är relativt glesbebyggt, och det bör
vara lätt att upprätta arbetsområden och
andra ytor som behöver vid byggnationen. I
områdets östra delar tangeras Tranås tätort,
men tillräcklig yta bör finnas tillgänglig trots
detta.

Kostnader
Betongtunnel är mest kostnadsdrivande inom
delområde TnsA. Den varierade topografin
innebär att järnvägen kan behöva anläggas
Figur 52. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delmed många olika anläggningstyper, se Figur
område TnsA, där betongtunnel bedöms vara mest kost52, för att hålla en så plan profil som möjligt,
nadsdrivande.
samt kunna ansluta till stationsläge i Tranås i
markplan. Den stora andelen betongtunnel
bedöms vara relativt hög då flertalet passager under mark behöver göras där bergtäckningen sannolikt är för låg för bergtunnel. Eftersom betongtunnel bedöms vara den mest
kostsamma anläggningstypen får den stor vikt i kostnadsbedömningen, trots att mängden
bergtunnel och bro bedöms bli liknande. Det bedöms endast bli små variationer i kostnad
beroende av anläggningens placering inom delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för
delområdet ligger inom spannet 580–640 tkr. Denna medelmeterkostnad omfattar enbart själva järnvägen och innefattar inte stationen och kostnader relaterade till anläggning av denna.

Miljöeffekter
Landskap
Det skogsdominerade och slutna landskapet ger relativt goda möjligheter till en anläggning som inte inverkar visuellt annat än i järnvägens direkta närhet. Delområdet innehåller ett flertal torpmiljöer, som var och en genom sin begränsade storlek riskerar att utraderas om järnvägen passerar dem. De är också känsliga för en lokalisering som påverkar
det begränsade landskapsrummet som omger dem. En järnväg placerad i delområdets
södra del kan leda till viss negativ påverkan på den för Sommen karakteristiska rekreationsbebyggelsen, medan en placering i den norra delen minskar en direkt påverkan.
I delområdet finns framförallt barrskogsmiljöer. Topografin i delområdet medför att järnväg bitvis bedöms gå i tunnel eller på bro, vilket minskar barriäreffekterna för de arter
som lever här. Järnvägen skulle kunna skapa korridor genom skogsmark i ostvästlig riktning mellan befintliga ängs- och hagmarksmiljöer. Potentiellt finns även möjlighet att
gynna arter knutna till solexponerad äldre tallved genom att skapa södervända bryn för
uppvuxen tallskog.
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Hälsa och säkerhet
Delområdet omfattar den relativt glest befolkade landsbygden norr och väster om Tranås.
Det bedöms därför finnas goda möjligheter att anlägga en järnväg här med begränsade
negativa effekter för människors hälsa. Jordartsförhållanden är även sådana att det inte
föreligger någon särskilt förhöjd risk för vibrationsstörningar. Även risken för olyckor
bedöms som begränsad. Tätheten av potentiellt förorenad mark är relativt hög inom delområdet och därmed är det sannolikt att anläggandet av en järnväg här innebär en sanering och därmed minskad risk för spridning av föroreningar till mark- och vattenområden.
Resurser tillgängliga för människan
På landsbygden utanför Tranås har de boende enskild vattenförsörjning. Järnvägen bedöms delvis anläggas i tunnel men även skärning bedöms kunna förekomma. Det innebär
att det lokalt kan uppstå problem med vattentillgången i dricksvattenbrunnar utmed en
järnvägssträckning inom delområdet.
Intrång i jordbruksmark kan inte uteslutas, även om det finns möjligheter att lokalisera
järnvägen inom delområdet så att påverkan på jordbruk blir begränsat. Inom området
bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja massor för järnvägsanläggningen eller
för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde.
Klimat
De topografiska förhållanden i området utanför Tranås innebär att klimatintensiva anläggningstyper så som bro och tunnel sannolikt blir aktuella. Även en del betongtunnel
bedöms bli aktuellt, som är en mycket klimatintensiv anläggningstyp.
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10.3 Delområde TnsB

Figur 53. Geografisk avgränsning av delområde TnsB.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Området utgörs av delvis kuperad terräng med lokala höjdskillnader på cirka 30–80 meter, men genom centrala Tranås är höjdskillnaderna små.
Den västra hälften av delområdet domineras av berg i dagen, medan den östra delen domineras av morän med ställvisa inslag av isälvsmaterial och berg i dagen. Jorddjupen
bedöms generellt vara grunda, dock kan
jorddjupen i isälvsavlagringarna ställvis
vara uppemot cirka 20 meter enligt
jorddjupsmodellen. I centrala Tranås
anger jordartskartan att de översta jordlagren främst består av fyllnadsmassor.
Under detta kan isälvsmaterial samt torv
återfinnas och jorddjupen anges uppgå
till cirka 20 meter.
Nästan hälften av höghastighetsjärnvägen bedöms anläggas i bergtunnel, men
även anläggningstyperna bro, bank,
skärning och betongtunnel bedöms behövas, då topografin ställvis varierar
stort. Längs delar av sträckan kan
Figur 54. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde
TnsB, där bro och tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.
109

betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden samt dålig
bergtäckning.
Delområde TnsB innefattar Tranås tätort. Inom denna kan det bli svårt att inrymma arbestområden och andra ytor som behövs vid byggnationen.

Kostnader
Bro och tunnel är mest kostnadsdrivande inom delområde TnsB. Eftersom topografin
lokalt varierar mycket inom delområdet bedöms både bro och tunnel behövas i stor utsträckning, se Figur 54, för att bland annat hålla en så plan profil som möjligt. Dessutom
bedöms långa bergtunnlar krävas för att klara ett stationsalternativ i markplan i Tranås.
En passage längst i nordväst inom delområdet innebär ett mindre intrång i Tranås tätort,
vilket skulle reducera kostnaderna. Väljs en passage rakt genom Tranås tätort blir intrånget stort och kostnaderna bedöms öka avsevärt. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 520–560 tkr. Denna medelmeterkostnad omfattar dock
enbart själva järnvägen och innefattar inte stationen och kostnader relaterade till anläggning av denna, såsom omläggning av befintlig järnväg (som befinner sig nära tänkt stationsplacering) och provisorier under byggtiden. En station placerad centralt i Tranås
tätort har betydligt högre kostnad än en station placerad utanför, vilket innebär att trots
att medelmeterkostnaden för själva järnvägslinjen blir lägre i delområde TnsB än TnsA är
den totala kostnaden för stadspassagen bedömd att bli väsentligt högre för TnsB. Vid
studie av stadspassage Tranås bedöms stationens placering med ett centralt läge i Tranås
tätort öka kostnaden för stadspassagen med cirka 1 miljard kronor.

Miljöeffekter
Landskap
Passage nära eller genom centrala delarna av Tranås påverkar den riksintressanta stadskärnan i stationssamhället. Det finns risk för att exempelvis delar av den järnvägsanknutna miljön försvinner, liksom delar av de omkringliggande villa- och egnahemsområdena. Norr om stadskärnan blir den direkta påverkan mindre, men till exempel Tranås
nya griftegård kan komma att beröras. De negativa effekternas omfattning beror på utformning och lokalisering.
Passage genom delområdet innebär även att järnvägen går över Skoboviken (del av Sommen) sannolikt på bro, med risk för stor visuell påverkan på vattenrummet och på villabebyggelsen i Röhälla som är från 1900 och framåt. Passage inom delområdet innebär
även att Romanäs sanatoriemiljö (strax öster om delområdet) berörs med risk för delvis
utradering och visuell påverkan.
Den största negativa effekten för naturmiljön bedöms de försämrade spridningssambanden för arter som nyttjar de gamla ädellövträden i och kring tätorten innebära. Detta kan
exempelvis komma att påverka bevarandestatus för läderbagge i södra delen av delområdet.
Hälsa och säkerhet
En ny järnväg i eller i direkt anslutning till tätorten skulle innebära att störningar orsakade av tågtrafik kan komma att påverka en stor del av samhällets invånare. Höghastighetsjärnvägen innebär bland annat omfattande bullerstörning. Det finns även områden
med förhöjd risk för markvibrationer i de södra utkanterna av tätorten. En ny järnväg
inom delområdet bedöms sammantaget kunna medföra omfattande negativa effekter för
människors hälsa i och i närheten av Tranås. Det finns också en risk för kumulativa effek-
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ter av ny järnväg i kombination med befintlig stambana. I låglänta delar av Tranås tätort
finns det risk att luftföroreningar kan dröja sig kvar. Det kan därför inte uteslutas att halterna av skadliga partiklar kan öka tillfälligt vid byggnation av en ny stor infrastrukturanläggning i anslutning till dessa platser inom delområde Tranås B.
Passage genom centrala delar av Tranås bedöms dels på grund av hög befolkningstäthet
och dels på grund av närheten till Södra stambanan innebära en förhöjd olycksrisk.
Lokalisering till själva tätorten kommer att påverka människors rörelsemönster och innebära försämrad tillgängligheten till viktiga målpunkter i staden. Det kan även innebära en
barriär mellan bostadsområden och närrekreationsområden, både i och utanför staden.
Resurser tillgängliga för människan
Söder om Tranås tätort finns ett grundvattenmagasin med god tillgång på vatten, och
beroende på anläggningstyp kan grundvattenintresset komma i konflikt med järnvägen.
De trånga passagerna genom tätorten innebär att det finns begränsade möjligheter att
resursutnyttja massor inom delområdet till exempelvis bullervallar.
Klimat
Klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro bedöms bli aktuella inom delområdet.
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10.4 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan, se Figur 55, används för att visa på i vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska
ses som en ingång till de analyser och bedömningar
som har gjorts inom ramen för miljöbedömningen.
De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna
och de tabeller som redovisar bedömning av bidrag
till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive
delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbe- Figur 55. Bedömningsskala för de projektmål som
hör till hänsynsmålen.
dömning.

Delområde TnsA
Passage genom delområdet Tranås A bedöms antingen bidra till projektmålen eller ha en möjlighet
att bidra till målen. Det beror i stor utsträckning på
att det finns möjlighet att genom lokalisering begränsa påverkan för såväl bevarandeintressen, till
exempel natur-och kulturmiljö, som för människors
hälsa.

Figur 56. Delområde TnsA.

Delområde TnsB
Passage genom delområde Tranås B bedöms för
flera projektmål motverka eller riskera att motverka
måluppfyllelse. Det beror på att stora delar av tätorten skulle påverkas både direkt genom fysiskt intrång vilket är av betydelse för exempelvis miljöaspekterna som hör till fokusområde landskap och
indirekt genom exempelvis bullerstörning. Möjligheterna att genom anpassning eller skyddsåtgärder
minska effekterna bedöms som begränsade.
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Figur 57. Delområde TnsB.

10.5 Restidsjämförelse på delsträcka Tranås
Delsträcka Tranås är ett jämförelsevis litet och begränsat område. Inom området är de
topografiska skillnader relativt små och beror främst på brohöjden över Sommen samt
eventuella skärningar och tunnlar vid Tranås.
Inom delsträckan är restidsskillnaderna mellan TnsA och TnsB små och beror på längden
på järnvägen. Den totala längden hänger mest samman med kopplingen till delområdena
4-6 och deras längd till Jönköping.
Passagen av Tranås, med förutsättningen att det ska vara ett stationsläge, påverkar restiden med upp till cirka 20 sekunder.
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11 Delsträcka Tranås–Jönköping
Sammanfattning kapitel 11:
I kapitel 11 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de tre delområden som ingår i delsträckan Tranås–Jönköping. För varje delområde
görs en översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och
grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

Figur 58. Avgränsning av delsträcka Tranås-Jönköping.

11.1 Avgränsade delområden
Delsträckan har delats upp i tre delområden (4-6, se Fel! Hittar inte referenskälla.),
arav två (4 och 6) sträcker sig hela vägen från avgränsningen mot delsträcka Tranås till
avgränsningen för delsträcka Jönköping. Det tredje delområdet (5) omfattar endast en del
av sträckningen mellan Tranås och Jönköping. Delområde 5 ansluter till delsträckan för
Tranås i norr men övergår väster om sjön Noen i delområde 4 och 6. Delområde 6 är det
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enda som ansluter till en passage genom Tranås tätort. Delområde 4 och 5 överlappar
varandra i övergången till delsträcka Tranås. Delområde 4 och 6 överlappar varandra i
övergången till delsträcka Jönköping.
Avgränsningen för delområden har utgått från följande:
Delområde 4
x Innehåller landskapskaraktärsområdet Hålaveden
x Innehåller för delsträckan speciella tvärstrukturer med stora jorddjup
x Innehåller områdena med störst relativ höjdskillnad inom delsträckan
Delområde 5
x Innehåller Säbydalen som går parallellt med sträckningen från Tranås till Jönköping
x Innehåller områdena med mest lösa jordar inom delsträckan
Delområde 6
x Innehåller Svartåns dalgång i nord-sydlig riktning (innan ån viker av mot öster
och går in i Säbydalen)
x Innehåller karaktärsområdena Höglänt skogsdominerat mosaiklandskap runt
Sunhultsbrunn och Trakten kring Lekeryd
x Innehåller för delsträckan flacka områden
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11.2 Delområde 4

Figur 59. Geografisk avgränsning av delområde 4.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 4 utgörs av kraftigt kuperad terräng med lokala höjdskillnader upp till cirka
100 meter. I området mellan Tranås och sjön Noen är landskapet mer böljande. Här korsar flera nordvästliga- sydöstliga och nordnordöstliga-sydsydvästliga dalgångar landskapet.
Delområdet karaktäriseras av stor andel ytligt berg eller berg i dagen, mestadels Smålandsgraniter och Smålandsporfyrer. Svaghetszoner i berg bedöms generellt förekomma i
nordvästlig-sydöstlig och nordnordöstlig-sydsydvästlig riktning. Isälvssediment samt
moränmark är vanligt förekommande, främst i nord-sydliga stråk, men enstaka mindre
torvområden kan även förekomma. Enligt jorddjupsmodellen består största delen av området av ringa jorddjup, mindre än 5 meter, men i ett nord-sydligt stråk nordväst om sjön
Noen kan jorddjup på cirka 20–30 meter förekomma.
Den varierande topografin och de växlande markförhållandena innebär att växlingar mellan flera olika anläggningstyper bedöms behövas, till exempel bro, bergtunnel, skärning
och bank. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera
bland annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunneldragning.
Mängden betongtråg och betongtunnel bedöms bli störst för delområde 4 inom delsträckan. Inom delområdet finns ett flertal sjöar, vilket i kombination med den kraftiga topogra-
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fin innebär att en anläggning inom detta delområde bedöms behöva flera kilometer mer
bro än en anläggning i övriga delområden på delsträckan. Höjden på broarna kan variera
mellan cirka 10 och 50 meter beroende på bland annat de lokala topografiska skillnaderna.
Området är relativt glesbebyggt, och det bör
vara lätt att upprätta arbetsområden och
andra ytor som behövs vid byggnationen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen
kan det uppstå stora mängder massor till
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 4 bedöms en stor del av
underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända, men mängden massor
av fast typ bedöms bli så pass stor att den
kan återanvändas i anläggningen.

Kostnader
Tunnel är mest kostnadsdrivande inom delområde 4. Eftersom delområdet har stora
lokala höjdskillnader bedöms både bro och
Figur 60. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 4, där tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.
tunnel bli frekvent förekommande, se Figur
60, för att hålla en så plan profil som möjligt. En nordlig placering av anläggningen inom delområdet kan medföra mer tunnlar
medan en sydlig placering bedöms innebära fler broar. Mängden övergångszoner bedöms
inte skilja mellan en nordlig och sydlig placering. Det bedöms endast bli små variationer i
kostnaden för anläggningen beroende av anläggningens placering inom delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 475–520 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
I det skogrika landskapet med begränsade vyer bedöms det vara möjligt att integrera anläggning i landskapet. I delområdet finns karaktärsområdet Hålaveden med småskaliga
odlingsmiljöer, ofta med rik förekomst av ängs- och betesmark, där en ålderdomlig markanvändning fortsatt präglar landskapet. De småskaliga miljöerna är känsliga för bland
annat skalbrott och barriäreffekter som kan leda till försvårat brukande och på sikt strukturomvandling. De öppna landskapsrummen kring sjöarna och den till sjöarna knutna
bebyggelsen är känsliga för visuell påverkan. Samtidigt är det i de här delarna som det
finns möjlighet till utblickar från ett passerande tåg.
Inom delområdet finns flera olika habitatnätverk; ädellövskog, öppna marker och barrskogsmiljöer. För ängs- och hagmarksarterna är spridningssambanden relativt svaga vilket kan förbättras av en järnväg som passerar genom de barrskogsmiljöer som idag utgör
barriärer för dessa arter. Delområdets storlek och de stora skogsdominerade områdena
ger relativt goda möjligheter till att finna en lokalisering som minskar de negativa effekterna för både habitat och spridningssamband. I de norra delarna finns det risk för att
idag tysta områden får en ökad bullerstörning.
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Hälsa och säkerhet
Det är framförallt i passagen in mot Jönköping som människor kan komma att störas av
buller från höghastighetståg inom delområdet. I övrigt kan järnvägen lokaliseras till
mindre tätbebyggda delar, vilket begränsar påverkan på människors hälsa. Den glesa
befolkningstätheten innebär tillsammans med att det inte finns några riskobjekt i delområdet låg risk för olyckor.
I norr finns en risk för fragmentering av stora socknar. Dessa sockengränser representerar tidigare kommungränser, och har koppling till områdets lokala identitet. Fragmentering och barriärer kan försvåra för människor att nå målpunkter kopplat till den tidigare
administrativa indelningen. Inom delområdet finns talrika möjligheter till friluftsliv och
rekreation. Det löper bland annat flera viktiga vandringsleder igenom delområdet. Lokalisering i anslutning till dessa innebär negativa effekter i form av visuella barriärer och
buller.
Resurser tillgängliga för människan
Det finns flera stora grundvattenmagasin med god tillgång på vatten som sträcker sig
tvärs över delområdet. För att inte orsaka dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Under byggtiden är det även viktigt att
skydda grundvattentillgångarna från kemisk påverkan. I delområdet finns kommunala
grundvattentäkter och många av de boende i delområdet har sannolikt enskild vattenförsörjning genom borrade eller grävda brunnar. Förändrade grundvattenförhållanden inom
delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende men också försämra den framtida möjligheten till ökat uttag från de aktuella grundvattenmagasinen.
Ur jordbruksperspektiv bedöms det framförallt finnas en risk att den barriär och fragmentering som en järnväg medför leder till försämrad lönsamhet i ett redan småskaligt
jordbruk. Mindre skogsfastigheter finns jämt spritt inom hela delområdet och därmed
kan en järnväg försvåra brukandet i de mer småskaliga skogsbruken oavsett var den lokaliseras inom delområdet. Inom området bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja
massor för järnvägsanläggningen eller för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde.
Klimat
De topgografiska förhållandena i delområdet innebär att klimatintensiva anläggningstyper som bro och tunnel kan bli vanligt förekommande.
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11.3 Delområde 5

Figur 61. Geografisk avgränsning av delområde 5.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 5 utgörs av kraftigt kuperad terräng, och skiljer sig från övriga delområden på
delsträckan eftersom dalsänkorna här är breda och utgör en relativt stor andel av ytan.
Detta då delområdet går parallellt med Säbydalens dalgång. Höjdskillnaderna mellan
toppar och dalar bedöms vara uppemot cirka 80 meter. I den södra delen av delområdet
är terrängen mer böljande.
Området domineras av morän, men isälvssediment samt torvområden är även vanligt
förekommande. Stora delar av området har enligt jorddjupsmodellen jorddjup överstigande cirka 10 meter, men ställvis, främst vid Gripenberg, förekommer områden med
bedömda jorddjup uppemot cirka 50 meter. Närmre Tranås och väster om sjön Noen är
jorddjupen mindre och berget går ofta i dagen, främst Smålandsgranit och Smålandsporfyr. Svaghetszoner i berg förväntas vara nord-sydliga eller nordväst-sydöstliga.
I den mer kraftigt kuperade terrängen kan anläggningstyperna behöva variera mellan
exempelvis tunnel, bro, skärning och bank. Broarna inom delområdet kan variera i höjd
mellan cirka 10 och 30 meter, beroende på bland annat de lokala topografiska skillnaderna. I den mer böljande terrängen och i Säbydalens dalgång kan en och samma anläggningstyp användas under längre sträckor, vilket medför färre övergångszoner och färre
växlingar mellan olika anläggningstyper. I dessa områden bedöms bank och skärning vara
vanligast förekommande. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden.
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Området är relativt glesbebyggt, och det bör vara lätt att upprätta tillfälliga etableringsytor för produktionen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora mängder massor
till följd av bland annat schaktning och
sprängning. I delområde 5 bedöms en
liten del av underlaget bestå av lös mark,
vilken är svårare att återanvända. Mängden massor av fast typ bedöms bli så pass
stor att den kan återanvändas i konstruktionen.

Kostnader
Tunnel är mest kostnadsdrivande inom
delområde 5, se Figur 62, detta eftersom
delområdet är relativt flackt med lokala
höjder, vilka bedöms passeras med
tunnel. En nordlig placering av anläggFigur 62. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
ningen bedöms innebära längre broar,
delområde 5, där tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivilket skulle kunna vara kostnadsdrivande.
vande. En placering av anläggningen i
delområdets södra del innebär en flackare och mer homogen topografi, vilket bedöms
minska mängden bro och tunnel, vilket bedöms vara kostnadsreducerande. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 460–500 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Delområdet omfattar det känsliga landskapet i Säbydalen och kring sjön Noen. Inom delområdet är miljöaspekterna för fokusområde landskap känsliga för visuell påverkan,
skalbrott, barriäreffekter och fragmentering. Säbydalen består av ett fornlämningstätt
herrgårdslandskap. Herrgårdarnas prägel märks även i habitatnätverken som främst består av ängs- och hagmarker samt grova ädellövträd. Förekomsten av dessa habitat är tät i
området och spridningssambanden där emellan god. En ny storskalig infrastruktur i detta
område utmanar herrgårdarnas dominans (visuellt) och kan splittra herrgårdarnas koppling till varandra och till sina respektive godslandskap. En ny järnväg kan orsaka barriärer
som bland annat försvårar brukandet av de öppna markerna. Det kan leda till igenväxning med negativa effekter för såväl habitatnätverk för öppenmarksarter som för det visuella intrycket av och förståelsen för det historiska odlingslandskapet. En ny järnväg kan
även påverka karaktären för det kommunikationshistoriska uttryck som befintlig infrastruktur (historiska landsvägen och stambanan) utgör.
Det fysiska ianspråktagandet av mark samt den barriär som en järnväg kan medföra riskerar att både minska förekomsten av ekologiskt funktionella habitat för ängs- och hagmarker samt för grova ädellövträd och försämra spridningssambanden mellan kvarvarande habitat. Försämrade spridningssamband mellan habitatnätverk för ädellövträd
bedöms bland annat kunna påverka bevarandestatus för den skyddade arten läderbagge.
Om den fysiska barriären minskas genom exempelvis broar kan istället den visuella på-
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verkan bli större. Passage genom Säbydalen och över Noen erbjuder fina utblickar för
resenären, men anläggningen riskerar att bli en visuell barriär och synas från långt håll.
Hälsa och säkerhet
Tätorten Gripenberg ligger i delområdet och även den omgivande landsbygden är relativt
tätbefolkad. Passage inom delområdet innebär därmed att relativt många människor (sett
till delområdets yta) skulle påverkas negativt av störningar från en ny höghastighetsjärnväg framförallt i form av buller. Det finns även risk för kumulativa effekter genom att
störningar från ny höghastighetsjärnväg och befintlig stambana förstärker varandra.
Inom delområdet finns områden med stora jorddjup och därmed förhöjd känslighet för
vibrationsstörning för bebyggels vid bland annat Gripenberg.
Södra stambanan som är led för farligt gods passerar genom delområdet. Men eftersom
det finns goda möjligheter att undvika korsning mellan ny och befintlig bana inom delområdet bedöms risken för olyckor som begränsad.
För miljöaspekten befolkning, i betydelsen sammanhållen bygd, kan en ny storskalig infrastruktur påverka identiteten kopplad till herrgårdslandskapet både genom att dominera det visuella intrycket och genom att försämra tillgängligheten inom området. Attraktiviteten för rekreation och friluftsliv både i Säbydalen och vid Noen försämras genom
exempelvis höjda bullernivåer och ändrat visuellt uttryck.
Resurser tillgängliga för människan
Både allmänna och enskilda grundvattentäkter kan påverkas av en järnväg inom delområdet. Grundvattenmagasinet kallat Göberga-Brickarp som har pekats ut i den regionala
vattenförsörjningsplanen som en potentiellt viktig framtida vattenresurs ligger delvis
inom delområdet. Därmed kan även framtida vattenförsörjning påverkas. Framförallt
behöver särskilda skyddsåtgärder för att motverka dränering av vattenförande lager vidtas.
Det är gott om jordbruksmark i delområdet och en järnväg här kommer att ta både betesmarker och åkrar i anspråk. Dessutom finns det risk för att barriäreffekter kan komma
att påverka ett stort antal lokalt verksamma brukare. I delområdet finns många mindre
skogsfastigheter, vilket gör att även skogsbruket bedöms vara känsligt för den fragmentering och barriär som järnvägen kan orsaka.
Markförhållandena och de landskapsmässiga förutsättningarna är sådana att en stor
mängd massor (sett till områdets yta) som uppstår inom området inte bedöms kunna
återanvändas. Varken för järnvägskonstruktionen eller för kringanläggningar inom delområdet.
Klimat
Klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro kan bli aktuellt i delområdet. Lösa
jordar innebär behov av särskild grundförstärkning En kombination mellan delområde 5
och 6 innebär mindre klimatpåverkan än en övergång från delområde 5 till delområde 4.
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11.4 Delområde 6

Figur 63. Geografisk avgränsning av delområde 6.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 6 utgörs till största del av storskaligt kuperad terräng med höjdskillnader på
uppemot 150 meter. Trots de inom området stora topografiska skillnaderna är de lokala
höjdskillnaderna inte så stora då landskapet successivt stiger från öst till väst. Svartåns
dalgång skär genom delområdet i en nord-sydlig riktning och utgör en förlängning på
sjön Ralången.
Området domineras av vidsträckta moränområden, isälvssediment samt berg i dagen.
Små torvområden förekommer. I området kring Svarttorp finns lermorän med relativt
omfattande utbredning. I ett område från Gripenberg i norr till Aneby i söder, längs Svartån, bedöms enligt jorddjupsmodellen, jorddjup upp till cirka 20 meter förekomma, ställvis upp till cirka 50 meter.
Berggrunden består huvudsakligen av Smålandsgranit samt basiska bergarter och kvartsfältspat-rika sedimentära bergarter. Enligt jorddjupskartan ligger berget generellt inom 5
meter under markytan, men i området öster om en tänkt linje från Hullaryd i norr till
Aneby i söder bedöms berggrunden återfinnas djupare än cirka 5 meter på omkring hälften av ytan. Svaghetszoner i berget förväntas främst vara västnordväst-östsydöstliga.
Ställvis förekommer de även i nord-sydliga, nordväst-sydöstliga samt nordnordöstsydsydvästliga riktningar.
Då den lokala topografin är generellt homogen och den storskaliga höjdskillnaden sker
successivt, bedöms järnvägen främst komma att anläggas på bank och i skärning. Berg-
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tunnel kan bli aktuellt där enstaka lokala
höjder passeras, liksom bro kan bli aktuellt vid exempelvis dalgångar, lokala sänkor och vattendrag. Broarna bedöms
inom delområdet variera i höjd mellan 10
och 50 meter, beroende på bland annat
lokala höjdskillnader. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel
behövas för att hantera bland annat stora
grund-vattenflöden. Både mängden bro
och betongtråg/tunnel bedöms bli mindre
i delområde 6 än en anläggning i övriga
delområden på delsträckan.
Största delen av området är relativt glesbebyggt, och det bör vara lätt att upprätta
arbetsområden och andra ytor som behöver vid byggnationen.

Figur 64. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde
6, där pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande.

Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora mängder massor till följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 6 bedöms en liten del av underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare
att återanvända. Mängden massor av fast typ bedöms bli så pass stor att de kan återanvändas i anläggningen.

Kostnader
Pålad anläggning är mest kostnadsdrivande inom delområde 6. Eftersom stora delar av
delområdet består av lösa jordar och att nästan ¾ av sträckan, se Figur 64, bedöms
komma att anläggas på bank och i skärning, kan anläggningen sannolikt behöva grundförstärkas med exempelvis pålar. Detta resulterar i att grundförstärkning får stor vikt i
kostnadsbedömningen. En central placering av anläggningen inom delområdet bedöms
innebära mer bergtunnel, medan ett sydligt eller nordligt läge bedöms medföra fler och
längre broar. Mer bergtunnel eller mer broar skulle kunna driva upp kostnaderna och
påverka den mest kostnadsdrivande faktorn inom delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 390–430 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Landskapet är huvudsakligen småskaligt och skogsrikt inom delområdet. Utblickarna för
resenärer på höghastighetståg blir därmed begränsade. Undantaget är Svartåns dalgång
med sjön Ralången liksom sjölandskapet nära Jönköping. Här är utblickarna vida. I det
småskaliga landskapet är det möjligt att med terrängmodellering anpassa anläggningen
till landskapets karaktär till skillnad från om anläggningen korsar nämnda sjöar eller
dalgångar.
Delområdets utbredning ger goda möjligheter att undvika herrgårdsbygden kring Ralången, men mindre möjligheter att undvika sjöarna Ylen och Stora Nätaren med omgivningar
i de västra delarna. Här är landskapet särskilt känsligt för passager på de tunna landremsorna mellan sjöarna. Här finns komplexa kulturlandskap och spridningsvägar för arter
knutna till exempelvis ängs- och betesmarker.
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Sydväst om Tranås och runt Säbysjön har habitatnätverk och spridningssamband för
ädellövträd en särskild betydelse för den skyddade arten läderbagge, vars bevarande behöver beaktas särskilt. I det skogs- och myrmarksdominerade området öster om sjöarna
Ylen och Stora Nätaren finns sammanhängande och relativt ostörda områden av betydelse för skogsfågel och vilt. Här kan en ny järnväg både fragmentera habitat, försämra
spridningssamband och störa framförallt fåglar genom ökade bullernivåer. Samtidigt kan
en järnväg genom den här typen av miljöer skapa en korridor för öppenmarksarter genom
den barriär som barrskogsmiljöer utgör för dessa arter.
Hälsa och säkerhet
Under förutsättning att en ny järnväg inte lokaliseras invid Aneby är det framförallt i passagen in mot Jönköping som människor kan komma att störas av buller från en höghastighetsjärnväg inom delområdet. I de norra delarna, som har större relativa höjdskillnader kan både djupare skärningar och tunnel förekomma, vilket avskärmar luftburet buller. I Svartåns dalgång finns områden med stora jorddjup och därmed förhöjd känslighet
för vibrationsstörning.
Passage tvärs Svartåns dalgång innebär visserligen en visuell och möjligen även fysisk
barriär som kan fragmentera och skapa barriärer i en bygd med trolig gemensam lokal
identitet. En korsning tvärs över dalgången begränsar intrånget och om det sker på bro
kan passager upprätthållas, vilket även är gynnsamt för det rörliga friluftslivet i området.
I mer tätbefolkade delar kan höghastighetsjärnvägen innebära en risk för tredje man.
Sannolikt passeras även Södra stambanan om järnvägen lokaliseras till området.
Resurser tillgängliga för människan
Det finns flera stora grundvattenmagasin med god tillgång på vatten som sträcker sig
tvärs över delområdet. För att inte orsaka dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Under byggtiden är det även viktigt att
skydda grundvattentillgångarna från kemisk påverkan. I delområdet finns flera kommunala grundvattentäkter och många av de boende i delområdet har sannolikt enskild vattenförsörjning genom borrade eller grävda brunnar. Förändrade grundvattenförhållanden
inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende men också
försämra den framtida möjligheten till ökat uttag från de aktuella grundvattenmagasinen.
Ur jordbruksperspektiv bedöms det framförallt finnas en risk att den barriär och fragmentering som en järnväg innebär, medför försämrad lönsamhet i ett redan småskaligt
jordbruk. Mindre skogsfastigheter finns inom hela delområdet och därmed kan en järnväg försvåra brukandet i de mer småskaliga skogsbruken.
Klimat
De södra delarna av delområdet är relativt flackt, vilket kan begränsa de mest klimatintensiva anläggningstyperna, som exempelvis bro och tunnel. I den norra delen av delområdet kan dessa anläggningstyper bli mer frekventa.
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11.5 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan (se Figur 65) används för att visa på i vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses som en ingång till de analyser
och bedömningar som har gjorts inom ramen för
miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redovisar
bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.
Figur 65. Bedömningsskala för de projektmål som
hör till hänsynsmålen.

Delområde 4
Delområde 4 är glesbefolkat förutom vid ingången
mot Jönköping. Det innebär goda möjligheter att
genom anpassning bidra till flertalet av målen som
hör till fokusområde hälsa och säkerhet. För olycksrisk bedöms en passage bidra till målet eftersom här
inte finns några riskobjekt. Jord- och skogsbruk inom
delområdet är småskaligt och bedöms därför som
känsligt för en ny järnväg. För miljöaspekterna kultur- och naturmiljö beror bedömningen att måluppfyllelse riskerar att motverkas på grund av att betydelsefulla miljöer inte kan undvikas fullt ut. Områdets
topografi innebär att klimatintensiva anläggningstyper som tunnel och bro kan bli vanligt förekommande.
Figur 66. Delområde 4.
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Figur 67. Delområde 5.

Figur 68. Delområde 6.
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Delområde 5
Passage i delområde 5 bedöms motverka målen för
miljöaspekterna kulturmiljö, naturmiljö, areella
näringar och ändliga resurser. För kultur- och naturmiljö beror det på att intrång i områden med
mycket höga bevarandevärden inte kan undvikas,
särskilt vid en parallell passage utmed Säbydalen.
Det innebär också att värdefull jordbruksmark tas i
anspråk. Landskapet är känsligt för både fysiska och
visuella barriärer vilket bland annat innebär begränsade möjligheter att resursutnyttja massor för exempelvis bullervallar. För de båda miljöaspekterna
som hör till befolkning finns det en risk att måluppfyllelse motverkas av samma skäl. Passage parallellt
med Säbydalen bryter samband och försämrar upplevelsevärden mer än vid tvärgående passager. För
olycksrisk bedöms passage genom delområdet bidra
till måluppfyllelse eftersom konflikt med riskobjekt
kan undvikas.

Delområde 6
I delområde 6 bedöms det finns goda möjligheter att
undvika tät bebyggelse och målpunkter för samhällsservice och därmed finns det också en möjlighet att
målen för flera av aspekterna som hör till hälsa och
säkerhet kan nås vid passage genom delområdet.
Områdets natur- och kulturmiljöer är variationsrika.
Till exempel finns komplexa kulturmiljöer i den
trånga passagen vid sjöarna Ylen och Stora Nätaren.
Även jord- och skogsbruket inom delområdet är
känsligt för en ny järnväg på grund av sin småskalighet. Inom delområdet finns flera potentiellt förorenade objekt varav en del kan komma att saneras
vid anläggandet av en ny järnväg, vilket är positivt ur
miljösynpunkt. Det bedöms också finnas möjligheter
att resursutnyttja massor för järnvägsanläggningen
eller för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde inom delområdet.

11.6 Restidsjämförelse delsträcka Tranås–Jönköping
Restidsberäkningen för delsträckan är baserad på representativa sträckningar, och indikerar skillnader mellan delområdena inom delsträckan. De värden som anges visar därmed skillnader mellan delområdens medellängd, men utan extrema dragningar som till
exempel helt i ytterkant av området eller mycket kurviga dragningar som skapar betydande skillnader i total längd på sträckan.
Delsträcka Tranås-Jönköping går i ett kuperat landskap. Topografin inom delområdena
skiljer sig åt, men hur mycket en järnväg påverkas av detta beror även på möjligheterna
att följa landskapet och mängden tunnlar/broar. En sträckning i ett mer kuperat landskap
kan medföra en flackare järnväg, eftersom den kräver mer tunnlar och broar, än vad en
sträckning i ett mer böljande landskap medför.
Inom delsträckan är restidsskillnaderna upp till cirka 80 sekunder mellan de olika delområdena. Detta beror delvis på skillnader i lutning som påverkar upp till cirka 20 sekunder.
Övrig skillnad beror på järnvägens längdskillnad, som ökar med avvikelse från delområdets medellängd, vilket innebär större skillnad i extremer i södra delområde 6 och norra
delområde 4.
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12 Delsträcka Jönköping

Sammanfattning kapitel 12:
I kapitel 12 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de båda delområden som ingår i delsträckan Jönköping. För varje delområde görs en
översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och
jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

Figur 69. Avgränsning av delsträcka Jönköping.

12.1 Avgränsade delområden
Delsträckan har delats upp i två delområden, JöA och JöB, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Delsträckans avgränsning mot intilliggande är gjord så att Jönköpings tätort
och berörd del av Huskvarna tätort ingår. Passage till Jönköping A förutsätter passage
genom Jönköping B.

128

Avgränsningen för delområden har utgått från följande:
Delområde JöA:
x Utgörs av Vätternsänkans lägsta delar söder om Jönköping
x Innehåller tätortsdelar av Jönköping
Delområde JöB:
x Utgörs av det relativt flacka höjdpartiet från Tenhultsdalen till Tabergsådalen
söder om Jönköping
x Innehåller tätortens omland med mindre tät bebyggelse

12.2 Delområde JöA

Figur 70. Geografisk avgränsning av delområde JöA.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde JöA utgörs av delar av Jönköping tätort och ligger i Vätternsänkan som angränsas av snabbt stigande topografi åt både öst och väst. Höjdskillnaderna mellan sänkan och omgivande terräng är cirka 150 meter.
Vätternsänkan består huvudsakligen av lösa jordar med stora jorddjup, enligt jorddjupskartan uppemot cirka 110 meter, ställvis uppåt cirka 200 meter, vilket bekräftas av
geotekniska undersökningar i området. Jorden består främst av sand, morän och isälvsav-
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lagringar. Berggrunden i delområdet
domineras av granitiska bergarter och
gnejser samt sandsten. Svaghetszoner i
berg är i huvudsak nord-sydliga, men
även nordväst–sydöstliga. Dessa svaghetszoner återspeglas även i topografin i
form av dalgångar.
Anläggningen bedöms till största del
behöva anläggas i upphöjt läge på bro
för att bland annat kunna ansluta till de
höglänta områdena på ömse sidor av
delområdet. Broarna bedöms bli både
långa och ställvis höga. Anslutningarna
till delområdet bedöms utföras i tunnel.
(Alternativet vore att låta profilen gå
lägre, vilket skulle resulterar i mycket
Figur 71. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delomlånga anslutande bergtunnlar på grund
råde JöA, där bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.
av den höga topografin utanför delområdet.) Vid delar av sträckan kan betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig
bergtäckning. Då majoriteten av delområdet består av lösa jordar med stora jorddjup
bedöms ett flertal övergångskonstruktioner krävas mellan de olika anläggningstyperna,
samt pålning som grundförstärkning längs stora delar av anläggningen.
Delområdet innefattar Jönköping tätort och det kan därför bli svårt att upprätta arbetsområden och andra ytor som behövs vid byggnation, vilket innebär att de kommer att
behöva minimeras i möjligaste mån. Då vägnätet är tätt behövs sannolikt inga nya arbetsvägar.

Kostnader
Bro är mest kostnadsdrivande inom delområde JöA. På grund av bland annat de stora
topografiska skillnaderna till den angränsande terrängen bedöms majoriteten av anläggningen behöva utföras på bro, se Figur 71. Hela anläggningen inom delområde JöA bedöms anläggas på lös mark med stora jorddjup, vilket medför att anläggningen kan behöva grundförstärkas med pålar, på många ställen med djupa pålar, vilket är kostnadsdrivande. Eftersom delområdet är relativt litet i förhållande till övriga delområden samt att
nästintill hela anläggningen inom delområde JöA utgörs av mer kostsamma anläggningstyper med ett stort behov av markförstärkning påverkas det bedömda medelmeterpriset
kraftigt. En anläggning i delområdets norra del bedöms innebära längre, höga broar,
större behov av pålning, samt ett större intrång i Jönköping centralort, vilket bedöms
driva upp kostnaderna. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet
840–910 tkr. Denna medelmeterkostnad omfattar enbart själva järnvägslinjen, inte stationen och kostnader relaterade till anläggning av denna, såsom exempelvis omläggning av
befintlig järnväg, mer mark i anspråk, stationsutformning och provisorier under byggtiden.
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Miljöeffekter
Landskap
Det stora landskapsrummet med branter exponerade mot Vättern och staden är visuellt
känsligt. Tunnelpåslag kan bli synliga från både sjön och stora delar av staden. Samtidigt
innebär den dramatiska topografin möjlighet till vida utblickar över Vättern och Jönköping för resande på järnvägen. Tunnelpåslagen med förskärningar kan också försvåra
spridningen av arter knutna till branternas ädellövskogar. Även i andra delar av delområdet kan stadsnära natur med framförallt ädellövskog påverkas av såväl fragmentering
som barriäreffekter.
Söder om Munksjön kan industrihistorisk bebyggelse påverkas av både utradering och
ändrad karaktär. I delområdet ligger även herrgården Strömsberg som bland annat kan
skäras av från omgivande öppna marker.
Hälsa och säkerhet
En ny järnväg inom delområdet bedöms sammantaget kunna medföra omfattande negativa effekter för människors hälsa framförallt på grund av att många människor skulle
komma att störas i sin boendemiljö. Höghastighetsjärnvägen innebär omfattande bullerstörning. Idag finns det huvudsakligen verksamhetsområden inom delområdet, men Jönköpings kommun planerar för en omvandling av området vid Munksjön och betydligt fler
bostäder kan förväntas vid tiden för när en ny höghastighetsjärnväg tas i drift. Därmed
kan fler människor komma att påverkas. Eftersom jorddjupen är mycket stora i delområdet finns det även en förhöjd känslighet för markvibrationer som kan orsaka störningar
för boende.
Många människor vistas i delområdet dagtid eftersom det rymmer stora handels- och
verksamhetsområden. Här finns också flera verksamheter vilka betecknas som farliga.
Sammantaget finns därmed en förhöjd risk för olyckor om en höghastighetsjärnväg lokaliseras hit, både för omgivningen och för resenärer på järnvägen.
Delområdets läge nära centrala Jönköping innebär att tillgänglighet till olika tätortsanknutna målpunkter varav flera är av betydelse för rekreations och friluftsliv, exempelvis
golfbanan A6, kan försämras. Men en ny storskalig infrastruktur innebär också en möjlighet att åtgärda befintliga barriärer och skapa nya eller förbättrade samband därigenom.
Resurser tillgängliga för människan
Munksjön ingår i vattenskyddsområdet för Vättern. Det finns därför en risk att dricksvattenresursen påverkas negativt, särskilt under byggskedet. Riskerna bedöms vara hanterbara. Om anläggningen av en ny järnväg innebär att en del av de förorenade jordmassor,
som finns i anslutning till Munksjön, saneras kan det innebära positiva effekter för
dricksvattenintresset. Det finns en risk att det stadsnära jordbruket minskar om brukandet försvåras av järnvägsanläggningen.
Eftersom delområdet omfattar delar av Jönköpings tätort bedöms det vara svårt att nyttja
massor för exempelvis vallar som bullerskyddsåtgärd. Passager genom områden med
befintlig eller planerad bebyggelse är i flera fall trånga och därför väljs vanligtvis andra
lösningar.
Klimat
De stora höjdskillnaderna inom delområdet samt mellan delområdet och intilliggande
delsträckor innebär att klimatintensiva anläggningstyper som bro och tunnel sannolikt
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blir förekommande här. I delområdet finns även lösa jordar med mycket stor mäktighet
vilket bedöms medföra behov av särskild grundförsträckning, vilket även det kan innebära ökad användning av betong och cement med negativa effekter för klimataspekter
som följd.

12.3 Delområde JöB

Figur 72. Geografisk avgränsning av delområde JöB.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområdet ligger söder och öster om Jönköping tätort, och består huvudsakligen av kraftigt kuperad terräng. Höjdskillnaderna mellan toppar och dalar uppgår till cirka 150 meter.
Delområdet domineras av morän och isälvsavlagringar. Generellt anges jorddjupen vara
grunda eller omkring cirka 5–10 meter, men kan ställvis uppgå till cirka 30 meter. Berg i
dagen förekommer lokalt, främst österut. Berggrunden domineras av graniter, basiter och
gnejser. Svaghetszoner i berg bedöms i huvudsak vara nord-sydliga, men även nordväst–
sydöstliga. Dessa svaghetszoner återspeglas även i topografin i form av dalgångar.
Den varierande topografin innebär att växlingar mellan flera olika anläggningstyper bedöms behövas, till exempel bro för passage av dalgångar, tunnel vid lokala höjder, samt
skärning och bank. Vid delar av sträckan kan betongtunnel behövas för att hantera bland
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annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunneldragning. Eventuella tunnelpåslag öster om Tenhultsdalen hamnar i en brant bergslänt och kan bli storskaligt instabila och kräva förstärkningsåtgärder
av berget.
Området är relativt glesbebyggt och det bör
vara lätt att upprätta arbetsområden och
andra ytor som behöver vid byggnationen.

Kostnader
Bro är mest kostnadsdrivande inom delområde JöB. Eftersom delområdet har stora
lokala höjdskillnader bedöms både bro och
tunnel bli frekvent förekommande, se Figur
73, för att hålla en så plan profil som möjligt.
En anläggning i områdets södra delar kan
innebära något mindre behov av pålning,
vilket bedöms vara kostnadsreducerande.
Bedömd medelmeterkostnad för delområdet
ligger inom spannet 560–620 tkr. Denna
medelmeterkostnad omfattar enbart själva
järnvägslinjen; alltså inga kostnader för stationen eller kostnader relaterade till anläggning av denna.

Figur 73. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
delområde JöB, där bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.

Miljöeffekter
Landskap
Det öppna jordbrukslandskapet i Tenhultsdalen är känsligt för storskaliga strukturer som
bryter av de nord-sydliga siktlinjerna, och som bidrar till fortsatt urbanisering av dalgången. Delområdet inbegriper även det öppna odlingslandskapet norr om Odensjö herrgård. Här är känsligheten för en storskalig anläggning som splittrar upp eller visuellt påverkar det öppna landskapsrummet stor. I anslutning till bland annat herrgårdsmiljön
finns habitatnätverk för ädellövträd. Risken att en järnvägsanläggning medför förluster av
flera skyddsvärda träd är därför stor inom delområdet. En mindre del av delområdet är
ännu inte speciellt stört av trafikbuller. Detta område består delvis av barrskog med inslag
av både tall och gran. Här kan buller från höghastighetståg komma att störa framförallt
skogsfågel.
Hälsa och säkerhet
Det bor relativt många människor i delområdet, framförallt i de västra delarna mot Tabergsdalen. En ny järnväg skulle innebära störningar i form av förhöjda bullernivåer för
de boende i järnvägens närområde. I de sydvästra delarna finns mjuka jordar och relativt
stora jorddjup, vilket innebär förhöjd känslighet för markvibrationer som kan störa närboende. En järnväg i delområdet kan också skapa en ny barriär mellan Odensjö och Jönköping. Järnvägen kan även försämra tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden
söder om Jönköping. Delområdets läge utanför Jönköping och Huskvarna innebär begränsad risk för olyckor sett till både omgivningen och en ny järnvägsanläggning.
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Resurser tillgängliga för människan
Vattenskyddsområdet för Vättern passeras vid Tenhultsdalen. I dalgången finns en viss
ansamling av potentiellt förorenade områden, vilket kan innebära en risk för vattenkvaliteten i vattendragen under byggskedet och därmed en risk för dricksvattenresursen. Eftersom passagen sker tvärs vattenskyddsområdet bedöms riskerna som begränsade och
hanterbara.
En ny järnväg inom delområdet kommer troligen behöva ta jordbruksmark i anspråk. Det
finns även en risk för att lönsamheten för en del brukare kan komma att försämras genom
barriäreffekter.
Inom området bedöms det finnas möjligheter att resursutnyttja massor för järnvägsanläggningen eller för mervärdesskapande åtgärder i dess närområde.
Klimat
De broar som planeras över exempelvis Tenhultsdalen står för den största delen av delområdets potentiella klimatpåverkan. Att passera Jönköping i mindre centrala delar innebär däremot en relativt flack topografi, vilket tillåter mindre klimatintensiva anläggningstyper för större delen av området.

12.4 Måluppfyllelseanalys – hänsynsmålen
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan (se Figur 74) används för att visa på i vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom
ramen för miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de
tabeller som redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive delområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.

Figur 74. Bedömningsskala för de projektmål som hör till hänsynsmålen.
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Delområde JöA
Passage genom delområde Jönköping A bedöms motverka målet för människors hälsa.
Många människor i centrala delar av Jönköping kommer att störas av exempelvis buller i
bostads- och arbetsmiljöer. Det finns också en
risk att målet för sammanhållen bygd motverkas på grund av försämrad till-gänglighet till
viktiga målpunkter. I området finns kulturoch naturmiljöer som kan påverkas av fragmentering och barriäreffekter. Passagen genom tätorten innebär vidare att det bedöms
som svårt att nyttja massor för exempelvis
bullervallar inom delområdet. För att nå delområdet krävs långa tunnlar som är en klimatintensiv anläggningstyp och därmed finns det
en risk att målet för klimat motverkas.
Figur 75. Delområde JöA.

Delområde JöB
Vid passage genom delområde Jönköping B
kan effekterna för människors hälsa begränsas
genom att undvika de mer tätbefolkade norra
delarna av Tenhultsdalen. På så sätt finns det
en möjlighet att bidra till målet för denna miljöaspekt. Samtidigt innebär en sydlig lokalisering i Tenhultsdalen en risk att målet för
kulturmiljö motverkas. Det finns även känsliga
kulturmiljöer vid Odensjö herrgård och för
naturmiljö bedöms det finnas en risk för förlust av skyddsvärda ädellövträd. Det finns
också en risk att viktiga närrekreationsområden skärs av från befintlig
bebyggelse. Passage i delområdet bedöms
bidra till att målet för miljöaspekten vatten
kan nås. Risken för konflikt med vattenresursintresset är mycket litet.

Figur 76. Delområde JöB.
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12.5 Restidsjämförelse delsträcka Jönköping
Delsträcka Jönköping går i ett mycket kuperat landskap och topografin inom delområdena JöA och JöB skiljer sig åt. Det skiljer 120-150 höjdmeter mellan Vätternsstrand och
bergen runt Jönköping där det mesta av den skillnaden ligger inom delområde JöA. Beroende på stationsprincip i Jönköping, alltså om banan ska gå i JöA och därmed ner i dalgången, så skiljer restiderna sig åt. Att köra ner i dalgången medför en restidsförlust även
för passerande tåg eftersom tågen inte kommer hålla hastigheten upp ur dalgången och
därför tappar hastighet och restid.
I utredningen har det antagits att största tillåtna hastighet (STH) genom samtliga stationslägen är 320 km/h. För Stockholm–Göteborg är restidsskillnaden för passerande tåg
utan uppehåll cirka 60 sekunder mellan att gå ner i dalen (JöA) och att inte göra det
(JöB).
Om järnvägen väster om stationen viker åt norr eller söder kommer restidsskillnaden
mellan JöA och JöB att öka eller minska då detta påverkar längden. Mot delområde 9 och
10 kommer restidsskillnaden öka till JöA:s nackdel och mot delområde 7 kommer skillnaden minska. För JöB blir utgången från Jönköping bättre mot delområde 8, 9 och 10
och får mest förlängd sträcka vid fortsatt sträckning i delområde 7. En hastighetsnedsättning till STH 250 km/h för JöA skulle öka skillnaderna med ytterligare 30-45 sekunder.
För relationen Stockholm–Malmö påverkas restiderna främst av kopplingspunktens läge
och eftersom denna är antagen väster om Jönköping station, beror denna på stationens
läge i Jönköping. Restidsskillnaden är störst mellan stationsläge i delområde JöA och
stationsläge långt till öster i delområde JöB, vilket beror på kopplingspunktens läge. Restidsskillnaden blir cirka 1,75–2,75 minuter till fördel för JöB som får kortare restid.
Figur 77 innehåller en principbild för hur stationens läge i Jönköping påverkar kopplingspunkten söderut.
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Figur 77. Stationen i Jönköping påverkar var kopplingspunkten kan lokaliseras och
kopplingspunktens läge påverkar banans totala längd i relationen Stockholm–Malmö. K1 och K2
ligger i delområde JöB medan K3 kan ligga i delområde 7, 8, 9 eller 10 beroende på hur linjen
fortsätter väster om Jönköping.

För tåg som gör uppehåll i Jönköping är restidsskillnaden i relationen Stockholm–
Göteborg likvärdig med tåg som inte gör uppehåll, det vill säga 1-1,75 min till JöA:s nackdel.
För tåg mot Malmö är restidsskillnaden större för tåg som gör uppehåll då dessa måste
sakta ner både vid uppehållet och vid kopplingspunkten, där växlarna ger en hastighetsbegränsning. Eftersom dessa punkter ligger långt isär i JöA, där kopplingspunkten inte
kan ligga inom delområdet, skapas en sträcka mellan punkterna med lägre hastighet,
vilket ökar restiden. För stationsalternativ i JöB kan kopplingspunkten integreras med
stationen. För Stockholm–Malmö skiljer restiden mellan JöA och JöB för tåg som gör
uppehåll cirka 4,74–6,5 minuter.
Stationsprincip med bibana i Jönköping går både i delområde JöA och i JöB. Huvudbanan går i delområde JöB, men bibanan går ner i dalgången (JöA). Utan uppehåll är restiden likvärdig med JöB. Restidsmässigt för tåg med uppehåll mot Göteborg får bibanan
längst gångtid. För tåg mot Malmö blir den istället något snabbare än huvudbana i JöA
eftersom bibanan kan svänga söderut snabbare.
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Sammanställning restidspåverkan delsträcka Jönköping
Stationsläget medför en skillnad för lokala och regionala resenärer som kliver på och av i
Jönköping. Även om stationsläge i JöA är perifert stationsläge och JöB externt stationsläge, och båda byggs med STH 320 km/h, påverkas restider för tågen på grund av skillnader i lutning, längd och kopplingspunktens läge. Sträckning och stationslägets påverkan i
Jönköping har analyserats inom åtgärdsvalsstudien. 31
Tabell 2. Restidsskillnad för stationer på huvudbana i JöA eller JöB. *Skillnad beror på STH
genom JöA, STH 250-320 km/h.
Alternativ

Station i JöA

Station i JöB

Stockholm–Göteborg,
utan uppehåll

Jämförelsealternativ

Minskar ca 1-2 min*

Stockholm–Göteborg,
med uppehåll

Jämförelsealternativ

Minskar ca 1-2 min

Stockholm–Malmö,
utan uppehåll

Jämförelsealternativ

Minskar ca 2-3 min*

Stockholm–Malmö,
med uppehåll

Jämförelsealternativ

Minskar ca 5-7 min

Bedömd total minskad restid för genomresande resenärer JöA jämfört med JöB
Per dygn

Jämförelsealternativ

Minskar cirka 1500 tim

Per år

Jämförelsealternativ

Minskar cirka 500 000 tim

Beroende på stationsprincip påverkas den totala restiden olika mycket, vilket beror på
resornas start- och målpunkter. Stationsprincip i JöA får kortare restid till Jönköpings
tätort och något snabbare för reserelationer norr om staden. JöB får snabbare restider till
reserelationer öster och söder om Jönköping, och potentiellt snabbare mot Huskvarna.
JöB får en bättre koppling till södra och östra delarna av länet, och en bättre koppling till
det regionala järnvägssystemet. JöB får restidsvinster för samtliga passerande resenärer i
höghastighetssystemet.

31

Beräkningar för minskad restid för genomresande resenärer är baserade på Trafikverkets

prognos för framtida trafikering och uppehållsmönster (Trafikering 2040 – Trafikering med
Sverigeförhandlingens förslag, Trafikverket, 2016-03-18). Gångtidsberäkningar baserat på
(Trafikverket Kapacitetscenter, Gångtidsberäkningar höghastighet, 160422), och
Resandesimuleringar i Sampers gjorda i åtgärdsvalsstudien Linköping-Borås
(Sampersberäkningar J4, J5, J6 och J6, 160601, M4Traffic).
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13 Delsträcka Jönköping–Borås

Sammanfattning kapitel 13
I kapitel 13 beskrivs de tekniska förutsättningarna inom de fyra delområden som ingår i delsträckan Jönköping–Borås. För varje delområde
görs en översiktlig beskrivning av landskapet och de rådande mark- och
grundförhållandena samt hur detta sannolikt kommer påverka hur höghastighetsjärnvägen byggs och utformas. Utifrån dessa scenarier bedöms och jämförs utbyggnadskostnader, miljöeffekter och restider.

Figur 78. Avgränsning av delsträcka Jönköping-Borås.

13.1 Avgränsade delområden
Delsträckan har delats upp i fyra delområden, se Figur 78, vilka sträcker sig hela vägen
från avgränsningen vid delsträcka Jönköping till gränsen mot Borås. Avgränsningen mot
Borås medger passage in i staden både norr- och söderifrån. Avgränsningen mot delsträcka Jönköping har gjorts så att passage över Tabergsdalen ryms i delsträckan för Jönköping. Samtliga delområden överlappar varandra i övergången till delsträcka Jönköping
medan delområde 10 inte sträcker sig hela vägen upp till den nordliga avgränsningen för
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utredningsområdet vid gränsen mot Borås. Delområden överlappar varandra även i
denna del.
Avgränsningen för delområden har utgått från följande:
Delområde 7
x Innehåller större delen av Dumme mosse
x Innehåller väg 40 på sträckan öster om Ulricehamn
x Innehåller Hökensås södra delar
x Innehåller Tidans dalgång med bland annat Stråken
x Innehåller Ätradalen och Hössnadalen
x Viskans dalgång i del som går parallellt med sträckningen från Jönköping till
Borås
Delområde 8
x Innehåller Gagnaryds mosse
x Innehåller norra delen av Komosse
x Innehåller de största sammanhängande torvmarkerna
x Innehåller Ulricehamns tätort
x Innehåller de djupa delarna av sprickdalen vid Åsunden och Tolken
x Innehåller de delar av Toarpsdalen som har mest markant stora höjdskillnader
Delområde 9
x Innehåller Nissadalens minst befolkade del
x Innehåller flacka delen av sprickdalen vid Åsunden inkluderande landtungan
och sjöarna söder om Åsunden
x Innehåller det mest markanta herrgårdslandskapet invid Åsunden med angränsande sjöar
x Innehåller flera av de mindre orter som finns i ett band från Gällstad in mot
Borås
Delområde 10
x Innehåller områdena med störst sammanhängande jorddjup i Nissadalen
x Innehåller området söder om de större sjöarna på delsträckan
x Innehåller flera av de mindre tätorterna som ligger utmed Kust till Kustbanan
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13.2 Delområde 7

Figur 79. Geografisk avgränsning av delområde 7.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 7 utgörs till största del av kraftigt varierande topografi med lokala höjdskillnader uppemot 80–120 meter. Jämnare topografi återfinns precis väster om Vätternsänkan, samt i ett mindre område väster om Bottnaryd där landskapet är mer böljande
kuperat.
Området domineras av morän och berg i dagen. Vidsträckta partier av isälvssediment
genomskär området i nord-sydlig riktning. Torvpartier bedöms förekomma i hela området. Breda stråk med mycket stora jorddjup förekommer, huvudsakligen i anslutning till
de tre stora nord-sydgående dalgångarna i Tidans dalgång, Hössnadalen och Ätradalen.
Generellt förekommer ytnära berg mer på höjderna medan dalarna ofta har större jorddjup.
Svaghetszoner i berg förväntas förekomma i främst nord-sydlig och nordnordöstsydsydvästlig riktning. Dessutom finns flacka överskjutningar från väster mot öster som
uppträder som nästintill horisontala sprickplan. Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszoner bedöms förekomma, främst på höglandet väster om Jönköping.
Den kraftiga topografin, och snabba stigningen från Jönköping i Vätternsänkan, kan medföra att en lång bergtunnel kan behövas för att nå höglandet väster om staden och väster
om befintlig flygplats samt Natura-2000 området Dumme mosse. Den kraftiga topografin
bedöms även kunna innebära att flertalet kortare bergtunnlar behövs för att hålla en så
plan järnväg som möjligt. Med en anläggning i delområde 7 bedöms mängden bergtunnel
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bli ungefär dubbelt så stor som för delområde 8, medan ingen, eller lite, bergtunnel bedöms krävas i delområde 9 och 10. Den varierande topografin kan även medföra ett antal
broar, framförallt för att möjliggöra
passage av bland annat de nordsydgående dalgångarna. Dessa
broar bedöms variera i höjden 10–
40 meter beroende på bland annat
lokala topografiska skillnader. En
anläggning i delområde 7 bedöms
behöva ungefär hälften så mycket
bro som övriga delområden längs
delsträckan. Vid delar av sträckan
kan betongtråg eller betongtunnel
behövas för att hantera bland annat
stora grundvattenflöden. Mängden
betongtråg/ betongtunnel bedöms
inte variera nämnvärt mellan delområdena inom delsträckan.

Figur 80. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde 7,
där tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande.

Största delen av området är relativt
glesbebyggt och det bör vara lätt att
upprätta arbetsområden och andra
ytor som behövs vid byggnationen.

Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora mängder massor till
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 7 bedöms en liten del av
underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända. Mängden massor av fast
typ bedöms bli så pass stor att den kan återanvändas i anläggningen.

Kostnader
Tunnel bedöms vara mest kostnadsdrivande inom delområde 7. Den stora andelen tunnel, se Figur 80, bedöms främst bero på den långa bergtunneln som kan behövas för att
nå höglandet från stationen i Jönköping. Den kraftiga topografin innebär även att flertalet
kortare bergtunnlar kan behövas för att passera lokala höjder längs delområdet. Det uppskattas endast bli små variationer i kostnad beroende av anläggningens placering inom
delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 480–520
tkr.

Miljöeffekter
Landskap
En eventuell passage över Dumme mosse och de större dalgångarna, som Ätradalen, ger
möjlighet till utblickar över öppna landskap och gör resan utmed höghastighetsjärnvägen
variationsrik. Men det innebär också intrång i ostörd natur och i odlat kulturlandskap där
höga visuella kvaliteter riskerar att påverkas negativt. Om järnvägen bildar barriärer och
fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna är risken stor för igenväxning på grund
av minskat brukande. Effekterna av en järnväg genom dalgångarna beror på lokalisering
och utformning av exempelvis broar.
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Det här området befolkades mycket tidigt och gravar från alla tidsperioder finns representerade, med störst kvantitet i mellersta och västra delarna. Känsliga områden finns till
exempel i skogsområdet väster om Jönköping vid Axamo och Dumme mosse, som är ett
kärnområde för den tidiga järnframställningen och hade stor betydelse för Jönköpings
tillkomst. De rika kultur- och fornlämningsmiljöer som passeras genom Ätrans och Viskans dalgångar riskerar att splittras upp och utraderas vid en lokalisering här.
I områdets östra del finns stora områden med myrar och sumpskog. Spridningssamband
för arter knutna till dessa miljöer försämras betydligt, framförallt om järnvägen dras över
de stora myrmarkskomplexen. För att undvika störningar i dessa områden kan järnvägen
anläggas i tunnel. Det innebär dock stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna
också är mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga.
I de västra delarna finns ett av utredningsområdets största och bäst sammanhängande
habitatnätverk för barrskogslevande arter. En del av dessa arter får reducerade möjligheter att sprida sig i nord-sydlig riktning på de platser där järnvägen inte passerar i tunnel.
Samtidigt kan en järnväg i östvästlig riktning här förbättra spridningssambanden för öppenmarksarter.
Hälsa och säkerhet
I delområdet bor flest människor dels i passagen ut från Jönköping och dels i de mindre
tätorterna som exempelvis Bottnaryd och Timmele, samt i ingången mot Borås. Här kan
därför många människor komma att störas av bland annat buller från höghastighetsjärnvägen. I den norra delen av delområdet kan passagen västerut från Jönköping ske i tunnel, vilket minskar störningen från luftburet buller. Istället kan stomljud när tåget passerar genom tunnel under bebyggelse störa människor som vistas här. På landsbygden mellan Jönköping och Ätra-/Hössnadalen bedöms det finnas goda möjligheter att lokalisera
järnvägen på ett sätt som begränsar bullerstörningen för boende. På delsträckan finns
flera områden, blanda annat vid Bottnaryd och Timmele, med stora jorddjup, till viss del
sammanfallande med mjuka jordar, vilket ger en förhöjd känslighet för markvibrationer
när ett tåg passerar i hög hastighet.
Delområdets snäva avgränsning i väster innebär att flera tätorter berörs. Därmed finns en
förhöjd säkerhetsrisk vid passage i denna del. Jönköpings flygplats, vilken betecknas som
en farlig verksamhet ligger i de östra delarna av delområdet. En olycka här representerar
en risk för järnvägen med låg sannolikhet men med stora potentiella konsekvenser.
Små socknar och lokala grundskolor är tecken på en levande lokal identitet i Ätradalen
som bidrar till att folk bor kvar. Utmed Viskans dalgång in mot Borås ligger flera mindre
tätorter. En ny järnväg som passerar i Ätrans dalgång eller som går invid någon av tätorterna kan bryta sociala samband, försämra tillgängligheten samt påverka både bygdens
identitet och attraktivitet om inte åtgärder vidtas. Upphöjda anläggningstyper som bro
begränsar den fysiska barriären, men är inte nödvändigtvis till fördel ur ett visuellt perspektiv.
Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenförande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas
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utmed långa sträckor. Det finns flera grundvattentäkter med skyddsområde inom delområdet och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrunnar. Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den framtida vattenutvinningen. I väster berör delområdet en del av vattenskyddsområdet för Öresjö.
Viskan rinner genom delområdet nära uppströms Öresjö och det finns en risk att markarbeten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten. Inom delområdet finns potentiellt
förorenad mark utmed bland annat Viskan och i Ätradalen. Om anläggningen av en ny
järnväg innebär att en del av de förorenade jordmassorna saneras, kan det innebära positiva effekter för vattenkvaliteten och därmed även dricksvattenintresset.
I framförallt dalgångarna kan brukandet av den odlade marken försvåras genom fragmentering och barriäreffekter. För skogsbruk bedöms de västra delarna som mest känsliga eftersom här finns en mycket stor ansamling av små skogsfastigheter.
Klimat
De stora relativa höjdskillnaderna inom delområdet innebär att anläggningstyper med
relativt stor klimatpåverkan komma att bli vanligt förekommande. Till exempel kan en
lång tunnel komma att krävas för att nå höglandet väster om Jönköping. Långa tunnlar
kan även medföra behov av parallell räddningstunnel vilket ytterligarer ökar på klimatpåverkan.
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13.3 Delområde 8

Figur 81. Geografisk avgränsning av delområde 8.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 8 domineras av kraftigt varierande topografi med lokala höjdskillnader på upp
till 90 meter. Området kring Komosse och Gagnaryds mosse består av en mer böljande
terräng där de lokala höjdskillnaderna kan vara uppemot cirka 50 meter.
Området domineras av morän och berg i dagen. Torv är vanligt förekommande och vidsträckta torvmossar återfinns. Isälvssediment förekommer, främst i området kring Ryd.
Enligt jorddjupsmodellen förekommer områden med jorddjup uppemot cirka 50 meter,
främst i ett nord-sydligt stråk längs, och väster om Nissans dalgång, samt nordväst om
sjön Tolken. I den västra halvan av delområdet bedöms jorddjupen generellt vara små och
nästintill hälften av ytan utgörs av ytnära berg. Svaghetszoner i berg bedöms förekomma i
främst nord-sydlig och nordnordöst-sydsydvästlig riktning. Dessutom finns flacka överskjutningar från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala sprickplan.
Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer, främst på höglandet väster om
Jönköping.
Den varierande topografin och de växlande markförhållandena innebär att växlingar mellan flera olika anläggningstyper kan behövas, till exempel bro, bergtunnel, skärning och
bank. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera
bland annat stora grundvattenflöden eller otillräcklig bergtäckning vid tunneldragning.
Ett flertal bergtunnlar kan bli aktuella med hänsyn till den varierande topografin. Om
stationen i Jönköping läggs i markplan kan långa bergtunnlar vara nödvändigt för att nå
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höglandet i delområde 8, medan en station på bro kan innebär att höglandet nås utan
bergtunnel.
Inom delområde 8 ligger Natura-2000
mossarna Gagnaryds mosse, Ära- och
Rullamosse samt stora delar av Komosse. För att bevara naturvärdena på
mossarna kan en passage under mark,
troligen bergtunnel, bli aktuell. Myrmarken Komosse utgörs av en höjd och
de västra delarna passeras troligen i
bergtunnel på grund av den brant stigande topografin.
Inom delområdet finns sjön Åsunden
som sträcker sig i nord-sydlig riktning.
För att passera denna bedöms en lång
och hög bro vara ett alternativ. Det i
kombination med den kraftigt lokala
topografiska skillnader innebär att en
anläggning inom delområde 8 kan beFigur 82. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delomhöva ett antal broar. Mängden bro beråde 8, där tunnel och bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.
döms bli det dubbla jämfört med delområde 7 och 10, men mindre än
för delområde 9. Höjden på broarna kan variera i höjden cirka 10–50 meter beroende på
bland annat de lokala topografiska skillnaderna.
Största delen av området är relativt glesbebyggt, och det bör vara lätt att upprätta arbetsområden och andra ytor som behövs vid byggnationen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora mängder massor till
följd av bland annat schaktning och sprängning. I delområde 8 bedöms en liten del av
underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att återanvända. Mängden massor av fast
typ bedöms bli så pass stor att den kan återanvändas i anläggningen.

Kostnader
Bro och tunnel är mest kostnadsdrivande inom delområde 8. Eftersom delområdet har
stora lokala höjdskillnader bedöms både bro och tunnel bli frekvent förekommande, se
Figur 82, för att hålla en så plan profil som möjligt. Det bedöms endast bli små variationer i kostnad beroende av anläggningens placering inom delområdet. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 460–490 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Landskapet är variationsrikt inom delområdet, med exempelvis flacka vidder på Komosse, småskaligt skogslandskap, odlingslandskap i dalgångarna samt stora sjöar som
Åsunden och Tolken. Passage på bro över sjöarna ger möjlighet till utblickar för resenärerna. Detsamma gäller om järnvägen går i markplan över de öppna myrmarkerna som
till exempel Komosse. Men det skulle innebära omfattande intrång i exempelvis ostörd
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natur i myrmarkerna och i kulturmarker kring sjöarna. Myrmarkskomplexen i delområdet rymmer en stor mängd miljöer av nationell betydelse. Passage genom eller nära något
av de stora myrmarkskomplexen skulle innebära omfattande negativa effekter i form av
bland annat fragmentering, barriär och bullerstörningar. Anläggning i tunnel innebär
också stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna är mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga.
Beroende på placering och utformning kan en bro över exempelvis Åsunden innebära
olika visuella effekter. En hög bro där sjöns sidor är som högst kan till exempel förstärka
det dramatiska i landskapets stora nivåskillnader. I sjölandskapet runt Åsunden och vidare i sprickdalarna västerut finns större samlade odlingsbygder i nord-sydliga stråk. Här
finns också flera småorter och ett flertal kyrkbyar. De småkaliga strukturerna är känsliga
för bland annat skalbrott och uppsplittring. Kring Åsunden finns ädellövskogsnätverk,
området är även fornlämningsrikt och här finns också historiskt viktiga kommunikationsstråk. Om järnvägen bildar barriärer och fragmenterar jordbrukslandskapet i dalgångarna
är risken stor för igenväxning på grund av minskat brukande. Effekterna i dalgångarna
kan minskas något genom hög bro och omsorgsfull lokalisering.
Hälsa och säkerhet
I delområdet bor flest människor i Ulricehamn och i tätorterna närmast Borås som Dalsjöfors och Gånghester samt i de östra delarna närmast Jönköping. Risken för att många
människor störs av buller är som störst om järnvägen lokaliseras till områden nära en
eller flera av dessa tätorter. På delsträckan finns områden med förhöjd känslighet för
markvibrationer vid bland annat Ulricehamn och Dalsjöfors. Här kan vibrationsstörningar uppstå för boende.
Det bedöms finnas goda möjligheter att begränsa risken för både omgivning och anläggning genom anpassad lokalisering inom delområdet. Delar av området är glesbefolkat och
korsning med leder för farligt gods kan begränsas.
En järnväg invid någon av tätorterna kan också bryta sociala samband, försämra tillgängligheten till målpunkter både inom och utanför samhällena, samt påverka orternas identitet och attraktivitet. Delområdet rymmer även flera sammanhängande tysta områden av
betydelse för det rörliga friluftslivet. Betydelsen för friluftsliv speglas bland annat i förekomsten av flera vandringsleder. I de västra delarna finns viktiga tätortsnära rekreationsområden. Dessa områden och anläggningar kan både komma att störas och fragmenteras
av en höghastighetsjärnväg.
Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenförande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas
utmed långa sträckor. Det finns flera grundvattentäkter med skyddsområde inom delområdet och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrunnar. Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den framtida vattenutvinningen. I väster berör delområdet en del av vattenskyddsområdet för Öresjö.
Delområdet berör biflöden till Viskan uppströms Öresjö och det finns en risk att markarbeten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten.
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Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes småskalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. Det
finns dock goda möjligheter att lokalisera en järnväg inom delområdet på ett sätt som
begränsar effekterna för jordbruket. För skogsbruk bedöms de västra delarna som mest
känsliga eftersom här finns en mycket stor ansamling av små skogsfastigheter.
Förutom i de stora myrmarkskomplexen bedöms det finns möjlighet att nyttja massor för
exempelvis bullervallar och andra kringanläggningar.
Klimat
De djupa sprickdalarna i delområdet innebär att bro relativt sett är en sannolikt vanligt
förekommande anläggningstyp i delområdet, vilket är klimatpåverkande. Om järnvägen
passerar i tunnel för att minska störning i exempelvis känsliga naturmiljöer ökar klimatpåverkan ytterligare.
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13.4 Delområde 9

Figur 83. Geografisk avgränsning av delområde 9.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 9 domineras av ett spricklandskap med lokalt kraftiga skillnader i topografin,
uppemot 90 meter. Terrängen vid Komosse är mer böljande med lokalt små höjdskillnader. I södra delen av delområdet bedöms området bli mer homogent, medan topografin
varierar mer i de norra delarna. Den största variationen i topografin finns i områdets
östra och västra del, kring Borås respektive Hovslätt.
Marken i delområde 9 domineras av morän. Torv är vanligt förekommande och vidsträckta torvmossar återfinns. Partier där berget går i dagen förekommer lokalt över hela
området, dock i större omfattning i områdets västra del. Jorddjupen bedöms utifrån jorddjupskartan vara generellt stora, lokalt över 50 meter, och berg i dagen återfinns endast
ställvis. Partier med isälvssediment finns främst i områdets östra del. Svaghetszoner i
berg bedöms främst förekomma i nordnordväst-sydsydöstlig riktning, men även nordsydliga och nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer. Dessutom finns flacka överskjutningar från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala sprickplan.
Eftersom topografin varierar kraftigt lokalt bedöms anläggningstyperna komma att variera och flera övergångar mellan exempelvis bank, bro, skärning och eventuellt bergtunnel
kan behövas. Längs delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att
hantera bland annat stora grundvattenflöden. För passage av exempelvis dalgångar och
vattendrag kan broar behövas. Dessa bedöms variera i höjden cirka 10–60 meter. Mängden bro bedöms bli upp till dubbelt så stor som de övriga delområdena på delsträckan.
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Om anläggningen placeras i delområdets norra del kan bergtunnel bli aktuellt för att passera lokala bergsknallar. Mängden bergtunnel
är även beroende av hur anslutningen till
station Jönköping blir. Ett lågt stationsläge
innebär att långa bergtunnlar kan behövas för
att nå höglandet.
Största delen av området är relativt glesbebyggt och det bör vara lätt att upprätta tillfälliga etableringsytor för produktionen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen
kan det uppstå stora mängder massor till följd
av bland annat schaktning och sprängning. I
delområde 9 bedöms en stor del av underlaget bestå av lös mark, vilken är svårare att
återanvända, men mängden massor av fast
typ bedöms bli så pass stor att den kan återanvändas i konstruktionen.

Figur 84. Bedömd fördelning av anläggningstyper för
delområde 9, där bro bedöms vara mest kostnadsdrivande.

Kostnader
Bro är mest kostnadsdrivande inom delområde 9. Eftersom de nord-sydliga dalgångarna
samt flertalet sjöar kommer behöva passeras bedöms det bli aktuellt med ett flertal broar,
se Figur 84. Om anläggningen passerar Komosse skulle en längre bergtunnal kunna
komma att bli aktuellt (jämfört med delområde 8). I den norra delen av delområdet finns
mer områden med lös mark än i södra delen, vilket kan innebära att mer grundförstärkning kan behövas vid en anläggning i de norra delarna, vilket kan påverka kostnaden.
Bedömd medelmeterkostnad för delområdet ligger inom spannet 400–440 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Delområdet rymmer bland annat södra delen av Komosse, sjöarna söder om Åsunden och
landtungan mellan Åsunden och dessa sjöar. Landskapet runt sjöarna präglas av
ädellövsskogsrika herrgårdsmiljöer. Här är landskapet känsligt för en storskalig infrastruktur som skulle konkurrera med herrgårdarnas dominans. Här finns också betydelsefulla habitatnätverk för ädellövskog och även ängs- och hagmarker. Det finns små möjligheter att lokalisera järnvägen inom delområdet på ett sätt som inte ger negativa effekter
på sjöarnas herrgårdslandskap, med avseende på exempelvis den visuella upplevelsen,
förståelsen av områdets historia och spridningssamband för arter knutna till gammal
ädellövskog.
I de västra delarna finns flera karaktäristiska småorter med koppling till textilindustrin.
Dessa är känsliga för bland annat skalbrott och uppsplittring. I de östra delarna finns dels
stora sammanhängande barrskogar och dels Komosse som i båda fallen hyser värdefulla
miljöer för störningskänsliga fågelarter och annat vilt. Komosse är i sig en helt unik livsmiljö som genom sin storlek och orördhet behöver undantas helt från påverkan från
framtida järnvägsanläggning inom delområdet. Det finns möjligheter att lokalisera järnvägen utanför det stora myrmarkskomplexet, alternativt anlägga järnvägen i tunnel, för
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att undvika störningar i dessa områden. Tunnelanläggning innebär dock stora geohydrologiska utmaningar eftersom myrarna också är mycket känsliga för ändrade grundvattennivåer, även tillfälliga.
Hälsa och säkerhet
I mer tätbefolkade delar av delområdet, som västra delarna av Jönköping och i området
med flera mindre tätorter öster om Borås kan många människor komma att störas av
framförallt luftburet buller om inte särskilda skyddsåtgärder vidtas. I delområdet finns
områden med förhöjd känslighet för markvibrationer vid bland annat Vegby, där vibrationsstörningar kan uppstå för boende. Om järnvägen undviker tätorterna i den östra delen bedöms en järnväg som lokaliseras till delområdet innebära begränsade risker för
omgivningen. Det finns också begränsat med objekt som innebär risk för anläggningen.
I de östra delarna finns stora tysta områden och värdefulla rekreationsmiljöer inklusive
bland annat Komosse. En höghastighetsjärnväg kan i dessa delar störa både genom buller
och genom visuell påverkan. En järnväg kan också begränsa tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden väster om Taberg och öster om Borås. Torpa Stenhus, som
ligger vid Torpasjön, utgör en viktig målpunkt för turismen. Upplevelsen av slottet med
tillhörande byggnader och miljön kring dessa skulle kraftigt förändras av en höghastighetsjärnväg.
Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenförande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas
utmed långa sträckor. Det finns grundvattentäkter med skyddsområde inom delområdet
och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrunnar.
Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende inom delområdet, men också försämra den framtida vattenutvinningen. I väster berör delområdet del av vattenskyddsområdet för Öresjö. Det
finns en viss risk att markarbeten under byggskedet kan påverka vattenkvaliteten.
Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes småskalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. För
skogsbruk bedöms de västra delarna som mest känsliga eftersom här finns en mycket stor
ansamling av små skogsfastigheter.
Förutom i de stora myrmarkskomplexen bedöms det finns möjlighet att nyttja massor för
exempelvis bullervallar och andra kringanläggningar.
Klimat
Delområdet är relativt flackt, vilket innebär att mindre klimatintensiva anläggningstyper
är möjliga. I området finns dock lösa jordar, vilket kan innebära att även anläggningstyper som bank behöver grundförstärkas genom exempelvis pålning.
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13.5 Delområde 10

Figur 85. Geografisk avgränsning av delområde 10.

Tekniska förutsättningar för byggnation
Delområde 10 domineras av en storskaligt böljande terräng och är det flackaste delområdet på delsträckan. Närmast Borås liknar terrängen mer de övriga delområdenas kraftigt
kuperade terräng med lokala höjdskillnader på uppemot 50 meter.
Området domineras av morän och isälvssediment. Torv samt partier med berg i dagen
förekommer lokalt över hela området. Jorddjupen i området bedöms främst vara cirka 510 meter, men i Nissandalen finns enligt jorddjupsmodellen sammanhängande större
jorddjup på cirka 5–30 meter. Svaghetszoner i berg förväntas uppträda i främst nordsydlig och nordnordöst-sydsydvästlig riktning. Dessutom finns flacka överskjutningar
från väster mot öster som uppträder som nästintill horisontala sprickplan. Enstaka nordöst-sydvästliga svaghetszoner förekommer.
Då den lokala topografin är generellt jämn bedöms höghastighetsjärnvägen främst kunna
anläggas på bank och i skärning. Bergtunnel kan bli aktuellt när enstaka lokala höjder
passeras, liksom bro kan bli aktuellt vid exempelvis dalgångar, lokala sänkor och vattendrag. Broarna bedöms inom delområdet variera i höjden cirka 10–60 meter, beroende på
bland annat lokala höjdskillnader. Vid delar av sträckan kan betongtråg eller betongtunnel behövas för att hantera bland annat stora grundvattenflöden. Mängden bro, tunnel
och betongtråg/-tunnel bedöms bli mindre i delområde 10 än i övriga delområden på
delsträckan.
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Största delen av området är relativt glesbebyggt och det bör vara
lätt att upprätta tillfälliga etableringsytor för produktionen.
Vid anläggandet av höghastighetsjärnvägen kan det uppstå stora
mängder massor till följd av bland
annat schaktning och sprängning.
I delområde 10 bedöms en stor del
av underlaget bestå av lös mark,
vilken är svårare att återanvända,
men mängden massor av fast typ
bedöms bli så pass stor att den kan
återanvändas i konstruktionen.

Kostnader
Figur 86. Bedömd fördelning av anläggningstyper för delområde
Pålad anläggning är mest kost10, där pålad anläggning bedöms vara mest kostnadsdrivande.
nadsdrivande inom delområde 10.
Eftersom stora delar av delområdet består av lösa jordar samt att
nästan ¾ av sträckan, se Figur 86, bedöms behöva anläggas på bank och i skärning, kan
anläggningen sannolikt behöva grundförstärkas med exempelvis pålar. Detta resulterar i
att grundförstärkning får stor vikt i kostnadsbedömningen. Delområdet har liknande
topografiska och marktekniska förutsättningar i både nord och syd, varför anläggningens
placering inom delområdet inte bedöms påverka anläggningstyp, mängd övergångskonstruktioner eller bedömd kostnad markant. Bedömd medelmeterkostnad för delområdet
ligger inom spannet 360–400 tkr.

Miljöeffekter
Landskap
Delområdet ligger söder om de stora myrmarkerna och söder om de stora sjöarna i Ätradalen. I det småskaliga landskapet som dominerar på delsträckan finns vissa möjligheter
att integrera anläggningen på ett sätt som begränsar effekterna för den visuella upplevelsen. Väster om Nissan och fram till Borås finns ett större antal ålderdomliga odlingslandskap, inte sällan i anslutning till drumliner/åssträckningar. Dessa områden är även fornlämningsrika och miljöerna är känsliga för bland annat splittring. I delområdets västra
del finns Kust till kust-banan och i öster finns den historiskt viktiga Nissastigen. En ny
korsande järnväg kan innebära att befintliga kommunikationsmiljöer struktureras om och
splittras. Särskilt kommunikationsmiljön vid Nissan är känslig för skalbrott.
En järnväg genom delområdet kommer att påverka större sammanhängande barrskogsmiljöer som är viktiga för skogsfågel och vilt. Det kan påverka arternas möjlighet att förflytta sig i landskapet och även orsaka störningar främst i form av buller i dessa annars
ostörda miljöer. Spridningssambanden för öppenmarksarter skulle kunna förbättras utmed järnvägsanläggningen i ostvästlig riktning genom barrskogsmiljöer som annars utgör
barriärer för dessa arter.
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Hälsa och säkerhet
Delområdet är bitvis glesbefolkat, men från Ätrans dalgång och vidare in mot Borås finns
flera mindre tätorter. Närboende kan komma att störas av framförallt luftburet buller om
inte särskilda skyddsåtgärder vidtas. I delområdet finns områden med förhöjd känslighet
för markvibrationer vid bland annat Länghem, där vibrationsstörningar kan uppstå för
boende.
Flera av tätorterna inom delområdet har en negativ befolkningstillväxt, en trend som kan
komma att förstärkas om en höghastighetsjärnväg till exempel försämrar tillgänglighet till
olika målpunkter i anslutning till dessa samhällen.
Resurser tillgängliga för människan
I området mellan Jönköping och Borås finns de allra största och även de mest vattenförande grundvattenmagasinen inom utredningsområdet. Magasinen är huvudsakligen
lokaliserade till dalgångarna som går tvärs det studerade området. För att inte orsaka
dränering eller dämningseffekter i de vattenförande lagren behöver skyddsåtgärder vidtas. Eftersom grundvattenmagasinen har en stor utbredning kan skyddsåtgärder behövas
utmed långa sträckor. Det finns grundvattentäkter med skyddsområde inom delområdet
och boende på landsbygden har enskild vattenförsörjning genom dricksvattenbrunnar.
Förändrade grundvattenförhållanden inom delområdet kan således påverka vattenförsörjningen för många boende inom delområdet men också försämra den framtida vattenutvinningen.
Området har få men lokalt verksamma jordbrukare och verksamheten är till synes småskalig. Det innebär att intrång och barriärer i hög grad kan påverka enskilda brukare. För
skogsbruk bedöms de västra delarna som mest känsliga eftersom här finns en mycket stor
ansamling av små skogsfastigheter.
Det bedöms finnas möjlighet att nyttja massor, till exempel för järnvägens kringanläggningar som bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten om resursutnyttjande.
Klimat
Delområdet är relativt flackt, vilket tillåter att mindre klimatintensiva anläggningstyper
kan användas. I området finns dock lösa jordar, vilket kan innebära att även anläggningstyper som bank behöver grundförstärkas genom exempelvis pålning.
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13.6 Måluppfyllelse – hänsynsmålen
För hänsynsmålen har bedömningen utgått från i vilken utsträckning en passage med
höghastighetsjärnväg genom delområdet bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för
det eller de projektmål som respektive miljöaspekt är kopplad till. Analysen har gjorts
samlad för hela delområdet. Bedömningen för miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
ett rosdiagram och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Färgerna i bedömningsskalan, se Figur 87, används för att visa på i vilken utsträckning passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen ska ses som en ingång till de analyser
och bedömningar som har gjorts inom ramen för
miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa
effektbeskrivningarna och de tabeller som redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per
miljöaspekt) för respektive passageområde återfinns i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.
Figur 87. Bedömningsskala för de projektmål som
hör till hänsynsmålen.

Delområde 7
Passage i delområde 7 bedöms antingen motverka eller riskera att motverka målen för
samtliga miljöaspekter förutom två. Tätheten av potentiellt förorenad mark är relativt hög
inom delområdet och därmed bedöms det finnas en god chans att flera områden saneras
vid anläggandet av järnvägen, vilket minskar risken för spridning av föroreningar. För
övriga miljöaspekter är i flera fall passagerna över dalgångarna som Ätradalen betydelsefulla för den sammanvägda bedömningen av
måluppfyllelse. För kultur- och naturmiljö innebär det passage genom områden med höga
bevarandevärden och för jordbruket innebär
det en risk att brukandet försvåras för lokalt
verksamma brukare. I de västra delarna dominerar små skogs-fastigheter vilket gör att även
skogsbruket är känsligt för fragmentering och
barriäreffekter. De stora dalgångarna bedöms
vidare vara känsliga för att nyttja massor till
exempel bullervallar. Därmed begränsas möjligheten för resursutnyttjande av uppkomna
massor i delområdet och det finns en risk att
målet för detta inte nås. Området har mycket
stora grundvattentillgångar och omfattande
skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska nås. För miljöaspekterna som hör
till fokusområde hälsa och säkerhet beror bedömningen på att delar av området är tätbefolkat och att det är svårt att undvika en tätortsnära passage. Den stora relativa klimatpåFigur 88. Delområde 7.
verkan beror bland annat på att passage av
Dumme mosse bedöms ske i tunnel.
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Delområde 8

Figur 90. Delområde 8.

För flera miljöaspekter bedöms det finnas en
risk att måluppfyllelse motverkas vid passage i
delområde 8. För miljöaspekterna som hör till
fokusområde landskap beror det på att känsliga miljöer inte kan undvikas och för naturmiljö även på att spridningssamband för arter
knutna till de stora myrmarkskomplexen kan
påverkas även om själva myrmarkerna undviks. Området är i delar relativt tätbefolkat och
här kan det vara svårt att undvika att människor störs i sina bostads- och arbetsmiljöer.
Området har mycket stora grundvattentillgångar och om-fattande skyddsåtgärder kan
krävas om målet för vattenresursen ska nås. I
de västra delarna dominerar små skogsfastigheter vilket gör att även skogsbruket är känsligt för fragmentering och barriäreffekter. Utöver de stora myrmarkskomplexen bedöms
det inom delområdet bedöms finnas möjlighet
att resursutnyttja massor, till exempel för
järnvägens kringanläggningar som bullervallar, vilket är positivt för miljöaspekten om
resursutnyttjande.

Delområde 9

Figur 89. Delområde 9.
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Passage genom delområde 9 bedöms motverka
målen för miljöaspekterna som hör till fokusområde landskap. Det beror framförallt på att
det herrgårdslandskapet kring sjöarna Torpasjön/Yttre Åsunden inte kan undvikas och att
det finns risk för direkt eller indirekt påverkan
på Komossen. Risken för påverkan i dessa områden ligger också till grund för att målet för
rekreation och friluftsliv riskerar att inte nås.
För övriga aspekter som hör till fokusområde
hälsa och säkerhet bedöms passage genom
delområdet bidra till eller ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse. Det beror framförallt på
att delområdet är relativt glest befolkat. För
miljöaspekten som för förorenad mark bygger
bedömningen på att flera områden som är potentiellt förorenade förväntas passeras av en ny
järnväg och därmed saneras i samband med
byggnationen, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Liksom för övriga del-områden på
sträckan Jönköping-Borås finns här mycket

stora grundvattentillgångar och omfattande skyddsåtgärder kan krävas om målet för vattenresursen ska nås. Utöver de stora myrmarkskomplexen bedöms det inom delområdet
bedöms finnas möjlighet att resursutnyttja massor, till exempel för järnvägens kringanläggningar som buller-vallar, vilket är positivt för miljöaspekten om resursutnyttjande.

Delområde 10

Delområde 10 är relativt glest befolkat och därmed bedöms passage härigenom antingen
bidra eller ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse för flera av miljöaspekterna som hör
till fokusområdet hälsa och säkerhet. Det är endast för miljöaspekten olycksrisk som det
bedöms finnas en risk att målet motverkas. Det beror på att det finns flera transportleder
för farligt gods inom delområdet. Även för areella näringar bedöms det finnas en risk att
målet motverkas eftersom både jord- och skogsbruket inom delområdet bedöms vara
känsligt för barriäreffekter och fragmentering. Ur klimatperspektiv bedöms det finnas
en möjlighet att målen nås vilket beror på att
topografin i delområdet är relativt flack och
därmed kan mindre klimatintensiva anläggningstyper vara möjliga. Det flacka landskapet innebär att även anläggningstyper som
inverkar på grundvattenförhållandena, företrädesvis djupa skärningar, kan undvikas
vilket innebär att det bedöms finnas en möjlighet att målet för miljöaspekten vatten kan
nås. Det bedöms finnas möjlighet att inom
delområdet nyttja massor, till exempel för
järnvägens kringanläggningar som bullervallar, vilket är positivt för miljö-aspekten om
resursutnyttjande.

Figur 91. Delområde 10.
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13.7 Restidsjämförelse delsträckan Jönköping–Borås
Restidsberäkningar för delsträckor och delområden är baserade på representativa sträckningar, och indikerar skillnader mellan delområden inom delsträckan. De värden som
anges visar därmed skillnader mellan delområdens medellängd, men inte mycket extrema
varianter helt i ytterkant av området eller som är mycket kurvig och därigenom skapar
betydande skillnader i total längd på sträckan.
I delsträcka Jönköping–Borås har delområdena stora topografiska skillnader. Ju längre
söderut man går, desto flackare blir landskapet och topografin. Samtidigt kan den dramatiska topografin i delområde 7 och 8 medföra att anläggningen byggs med en större andel
bro och tunnel, vilket då kan medföra att banans profil inte blir så kuperad som längre
söderut. Mest höjdskillnader för höghastighetsjärnväg blir det därför i delområde 9, där
landskapet bättre går att följa, vilket resulterar i att detta blir en betydligt brantare profil
som medför restidsförluster och högre energiåtgång. I delområde 10 är landskapet flackare, men banan blir samtidigt längre.
På delsträckan Jönköping–Borås medför sträckans längd att restiden kan skilja upp till
cirka 1,5 minut och topografiska skillnader gör upp till cirka 1 minut skillnad.
För delområde 8 nås den bästa restiden, 70-90 sekunder snabbare än de andra delområdena. Delområde 9 och 10 får ungefär samma restider eftersom topografin i delområde 9
medför restidsförluster i samma storleksordning som längdskillnaden i delområde 10.
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14 Station Tranås
Sammanfattning kapitel 14:
Kapitel 14 beskriver processen med att identifiera alternativ för station
Tranås, analysera och jämföra dessa, vilket resulterade i ett urval på tre
stationsalternativ för en fördjupad analys. I avsnittet presenteras också
den sammanvägda bedömningen av hur de tre stationsalternativen bedöms bidra till uppfyllelsen av de projektspecifika funktions- och hänsynsmålen.

14.1 Urvalsprocess för stationsalternativ Tranås
I arbetet med Översiktlig design och systemlösning identifierades fem stations alternativ
för Tranås. Dessa benämns som T1-T5 i Figur 92 nedan. Utgångspunkten för arbetet med
att identifiera dessa alternativ var ändamålen för höghastighetsjärnvägen samt styrande
förutsättningar som till exempel att stationer ska vara effektiva bytespunkter. Under våren 2016 har ytterligare ett stationsalternativ i Tranås tillkommit, som ett resultat av de
diskussioner som förts mellan Sverigeförhandlingen och Tranås kommun. Detta alternativ benämnts som T6 i Figur 92 nedan.

Figur 92. Studerade stationsalternativ i Tranås. T1-T5 identifierades i arbetet med Översiktlig
design och systemlösning. T6 har tillkommit som ett resultat av förhandlingarna mellan
Sverigeförhandlingen och Tranås kommun under 2016.
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Nedanstående sammanfattning syftar till att ge en förståelse för det arbete som resulterat
i att tre stycken stationsalternativ har studerats mer ingående.
För de sex identifierade stationsalternativen har en jämförande analys med stöd av ett
antal övergripande kriterier genomförts: Tillgänglighet, Samhällsutveckling, Stationsområdesutveckling, Trafik och kapacitet, Miljö, Förutsättningar byggnation samt Kostnader.
Inget av de sex alternativen har bedömts vara orimligt eller oskäligt med hänsyn till exempelvis miljöpåverkan eller kostnader. Istället bedömdes tre alternativ sammanvägt ha
större nyttor i förhållande till bedömda kostnader och negativa effekter än de övriga tre
stationsalternativen. Dessa tre alternativ har därför valts ut för fortsatt fördjupning:
x Extern station utmed stambanan norr om Tranås (T2)
x Station vid Tranås C via huvudbana (T4)
x Perifer station utmed stambanan (T6)
Dessa tre stationsalternativ beskrivs i efterföljande avsnitt. För respektive stationsläge
presenteras den sammanvägda bedömningen av hur de olika stationsalternativen uppfylller de projektspecifika funktions- och hänsynsmålen. Effektbedömningen avser själva
stationsprincipen och det passageområde som identifierats kopplat till respektive stationsprincip. Se även kapitel 8 för en beskrivning av passageområdenas geografiska utbredning.

14.2 Principiell stationsutformning för Tranås
Utformningen av stationen i Tranås följer huvudsakligen stationsutformningen redovisade i kapitel 7.3, vilket innebär att stationen inte är kravställd att hantera vändande tåg
samt dimensioneras för 250 meter långa tåg. Plattformarna placeras på sidospår, ömse
sidor de genomgående spåren som förläggs i mitten.

14.3 Stationsprincip T2, Extern station norr om Tranås
Stationsprincip T2 innebär att höghastighetsjärnvägen förläggs norr om Tranås med ett
externt stationsläge i anslutning till korsningspunkten med Södra stambanan. För att
möjliggöra effektiva byten mellan höghastighetsjärnvägen och befintlig järnväg anläggs
även en station på Södra stambanan. Andra investeringar som krävs är väg anslutningar
och ett nytt resecentrum.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen innebär att höghastighetsjärnvägens sträckning till och från stationen
har relativt hög flexibilitet i placering. Det innebär att såväl korsningsvinkel som placering i Södra stambanans längsriktning är flexibla. Det finns även stor möjlighet till optimering av järnvägsdragningen ur aspekter såsom geometri, anläggningstyper, kostnader
samt landskaps- och miljöhänsyn. Alternativet medger goda förutsättningar att undvika
intrång i Säbydalen.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T2, Extern station norr om Tranås, bedöms
bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom
värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 14.7.
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Funktionsmålen
Tillgänglighetseffekter
Med en extern station där höghastighetsjärnvägen korsar Södra Stambanan skapas en
bytespunkt för anslutande resor med den konventionella järnvägen. Av de tre fördjupade
stationsalternativen innebär dock detta stationsalternativ som hamnar cirka 4-8 kilometer norr om Tranås centrum, de längsta anslutningsresorna och därmed den sämsta tillgängligheten för resenärer som stiger av eller på i Tranås. Detta gäller framför allt bytesresenärer söderifrån, som får en längre resa till detta stationsalternativ än till de båda
andra alternativen.
Det jämförelsevis långa avståndet till staden innebär även att stationen blir svår att nå till
fots eller med cykel.
Begränsad framkomlighet på anslutande vägnät påverkar även det tillgängligheten till
stationen med bil och buss negativt, varför det eventuellt finns behov av en ny anslutning
mot väg 32 för att öka tillgängligheten med bil och buss till stationsalternativet.
Stationsprincip T2 möjliggör en något kortare sträckning mellan Linköping och Jönköping, vilket innebär minst restidsförlust för passerande resenärer.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsalternativet hamnar nära Sommen, vilket kan öka attraktiviteten för eventuella
bostadsområden nära stationen. Det finns även gott om exploaterbar mark i stationsnära
läge, men långt till tätorten och dess utbud av service och handel. Det tillsammans med
avsaknad av infrastruktur gör området mindre attraktivt för bostäder och verksamheter.
En ny exploatering i området skulle troligen ske på bekostnad av förtätning i tätorten
Tranås.
Hänsynsmålen
Det vida passageområdet för alternativet T2 inrymmer möjlighet till anpassning av såväl
lokalisering som utformning av anläggningen så att negativa effekter kan begränsas för
flertalet miljöaspekter. Därigenom bedöms alternativet ha möjlighet att bidra till måluppfyllelse för de flesta av projektmålen kopplade till hänsynsmålen. Det är egentligen bara
delmålet för areella näringar (del av materiella tillgångar) som bedöms vara i särskild
risk. Det beror bland annat på att stationsprincipen kan försvåra brukandet av skogsmark
i de västra och nordvästra delarna av passageområdet.
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14.4 Stationsprincip T4, Station vid Tranås C via huvudbana
Stationsprincip T4 innebär att höghastighetsjärnvägen går in i och genom staden Tranås
med ett stationsläge invid Tranås befintliga station på Södra stambanan, som därmed kan
användas av resenärer vid byte mellan de två järnvägssystemen. Investeringar som bland
annat krävs är en flytt av Södra stambanan i sidled inom stadspassageområdet och ett
nytt resecentrum.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen går längs med Södra stambanan. Stationsprincipen har låg flexibilitet i
placering- och utformning på grund av kombinationen av det begränsade utrymmet som
finns att använda i staden och höghastighetsjärnvägens geometriska krav. Små möjligheter till optimering av dragning och anläggning innebär stora intrång i befintlig struktur,
även under byggskedet. Det är även svårt att undvika att göra intrång i Säbydalsområdet.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T4, station vid Tranås C via huvudbana, bedöms bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys
genom värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen se avsnitt 14.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
Centralt stationsläge erbjuder högsta tillgängligheten för boende och verksamma i
Tranås. Korta avstånd inom tätorten innebär att stationen blir tillgänglig både med cykel
och till fots. En bytespunkt till Södra Stambanan för resor med anslutande tåg på konventionell järnväg i det centrala läget gör alternativet till det mest attraktiva för resor till
och från Tranås. Alternativet innebär även minst restidsförlust för resenärer på Södra
Stambanan, då behov av tillkommande station på denna uteblir.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Ett centralt läge är positivt för exploatering och förtätningsmöjligheter inom Tranås
tätort. Alternativet innebär störst positiv påverkan på tätortens möjligheter att attrahera
nya verksamheter att etablera sig. Ett centralt läge innebär kortare anslutningsresor och
därmed underlättas arbetspendling till och från Tranås, samt att möjligheterna att bättre
integreras i en gemensam arbetsmarknad med Jönköpings/Linköping ökar. Omfattande
fastighetsintrång i stadens centrala delar kan påverka positivt eller negativt.
Hänsynsmålen
För alternativ T4 har bedömningen av bidrag till måluppfyllelse varierat i relativt hög
utsträckning för de olika miljöaspekterna/projektmålen. Alternativet bedöms motverka
måluppfyllelse för miljöaspekten människors hälsa på grund av de omfattande störningar,
främst i form av buller, som passerande höghastighetståg bedöms ge upphov till. Passagen genom centrala Tranås innebär även intrång och barriäreffekter för tätortsnära naturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla områden/bebyggelse samt rekreationsområden.
Den centrala stationsprincipen, samt passage utmed Södra stambanan på en längre
sträcka, innebär även att flera riskfaktorer för tredje man behöver beaktas. Samtidigt
innebär en station i centrala delar av Tranås en potential för ortens attraktivitet och identitet. För de landskapsanknutna aspekterna spelar svårigheten att undvika intrång i Sä-
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bydalen stor roll för den samlade bedömningen av bidrag till måluppfyllelse. Här kan
både värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas negativt och landskapsbilden förändras
väsentligt med en ny storskalig infrastrukturanläggning.

14.5 Stationsprincip T6, Perifer station norr om Tranås
Stationsprincip T6 innebär att höghastighetsjärnvägen dras i stadens norra utkant och
bitvis parallellt med Södra stambanan där ett stationsläge anläggs. Placeringen är i utkanten av tätorten (perifer) eller en bit utanför (extern). En station på Södra stambanan anläggs i anslutning till den nya stationen för att möjliggör byte för resenärer mellan de två
järnvägssystemen. Andra investeringar som krävs är väganslutningar och ett nytt resecentrum.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen innebär att höghastighetsjärnvägens sträckning till och från stationen
har viss flexibilitet i dragningen. Dock styrs den av passagen över Sommen, liksom stationsläge för såväl höghastighetsjärnvägen som Södra stambanan för att skapa bra bytesfunktioner. Viss möjlighet finns även till optimering av placeringen ur aspekter såsom
geometri, anläggningstyper, kostnader samt landskaps- och miljöhänsyn. Intrång i Säbydalen bedöms kunna undvikas, men att uppfylla den aspekt kan innebära att andra inte
går.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip T6, Perifer station norr om Tranås, bedöms
bidra till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom
värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen se avsnitt 14.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
Ett perifert stationsläge strax norr om nuvarande tätortsgräns, medger att stationen över
tid troligen integreras med staden. Från de norra delarna av tätorten erbjuds god tillgänglighet till stationen med cykel och till fots, och det perifera läget innebär även att stationen blir enkel att nå med bil.
En perifer stationslösning, två till fyra kilometer norr om befintlig station i Tranås, kan
leda till att Tranås C på sikt kommer att avvecklas. Detta minimerar restidsförlusten för
genomresande och bytesresenärer, men resulterar i sämre tillgänglighet till arbetsplatser
och andra målpunkter i centrala Tranås. Effekter av ett stationsläge i den sydligaste delen
av princip T6 har inte analyserats i denna studie, men tillgängligheten till den nya stationen ökar med ett kortare avstånd till tätorten.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsområdet bedöms inte bidra till att skapa förutsättningar för ett omfattande stadsutvecklingsprojekt med verksamheter och bostäder. Närheten mellan stationen och potentiella bostäder och verksamheter kan dock bidra till att öka tätortens övergripande
attraktivitet. Stationsalternativet innebär möjlighet till förtätning och exploatering på den
östra och norra sidan av Tranås. Ett sydligt läge inom princip T6 har inte studerats ingående, men effekter och konsekvenser av ett stationsläge i den sydligaste delen av T6 bedöms bli liknande dem som förväntas för princip T4.
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Hänsynsmålen
De projektmål som alternativ T6 bedöms motverka, präglas i hög grad av att det avgränsade passageområdet inte medger lokalisering som undviker intrång i Säbydalen. Det
gäller framförallt miljöaspekterna för fokusområde landskap, men även miljöaspekten
areella näringar och i viss mån även de båda delaspekterna för befolkning. Passagen parallellt med Södra stambanan innebär en förhöjd risk för tredje man och risk att projektmålet som kopplar till det långsiktiga trafiksäkerhetsmålet, att ingen människa ska dödas
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, motverkas. Kombinationen mellan tätortsnära passage och passage utmed Södra stambanan innebär samtidigt att alternativet
bidrar till att projektmålet om att minska spridning av föroreningar från förorenad mark
kan uppnås.

14.6 Trafik och kapacitet
Station Tranås antas bli en station för storregionala tåg. Skillnaden mellan stationsprinciperna är ur ett trafik- och kapacitetsperspektiv mycket liten, då dessa bara påverkas av
längden på sträckningen Linköping-Jönköping.
För T2 och T6 har det antagits att den nya stationen för byte på Södra stambanan även
byggs för vändande tåg från söder. I dessa två alternativ påförs då tågen som går söderut
från Tranås, förbi Tranås C, med ytterligare ett stopp vid höghastighetsstationen, medan
tågen norrifrån fortsatt går till Tranås C och vänder efter uppehåll på vägen vid höghastighetsstationen, se

Figur 93

Figur 93. Illustrationen visar hur de olika stationsprinciperna påverkar hur regionaltåg körs på
den konventionella banan. T2 och T6 innebär att regionaltåg söderifrån passerar Tranås C för att
vända vid den nya stationen vid höghastighetsstationen. Regionaltåg norrifrån gör uppehåll på
den nya stationen vid höghastighetsstationen innan de kör vidare till Tranås C. En höghastighetsstation i princip T4 innebär att regionaltågen bara gör ett stopp.
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14.7 Jämförande måluppfyllelseanalys
Rosdiagrammen i detta avsnitt illustrerar den samlade bedömningen av i vilken utsträckning de olika stationsalternativen i Tranås bedöms bidra till eller motverkar uppfyllelsen
av de olika projektmålen.

Funktionsmålen
Nedanstående figur illustrerar den samlade bedömningen av hur de olika stationsalternativen bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika projektmålen knutna till det
transportpolitiska funktionsmålet. Måluppfyllelsen illustreras av rosdiagram, som ska ses
som en ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts och redogjorts för i kapitlet om station Tranås. En kortfattad sammanfattning av dessa bedömningar avseende
effekter på tillgänglighet och utvecklingskraft återfinns i anslutning till respektive stationsprincip tidigare i detta kapitel, samt i avsnittet om trafik och kapacitet. Dessa beskrivningar förklarar varför de olika stationsalternativens bidrag till uppfyllelsen av de
olika funktionsmålen skiljer sig åt.

Figur 94. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde avseende bidrag till uppfyllelse av funktionsmålen.
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Hänsynsmålen
För hänsynsmålen avser bedömningen hur respektive stationsalternativ, med tillhörande
passageområde, bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för det eller de projektmål
som respektive miljöaspekt kopplar till. Miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i rosdiagrammet och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är ifylld.
Även färgerna i bedömningsskalan används för att visa på i vilken utsträckning en passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen
knyter an till den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning till respektive
stationsprincip tidigare i detta kapitel. Rosdiagrammen ska annars ses som en ingång till
de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna, och de tabeller som redovisar bedömning av
bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive passageområde, återfinns således i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.

Figur 95. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Tranås med tillhörande passageområde avseende bidrag till uppfyllelse av hänsynsmålen.
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15 Station Jönköping
Sammanfattning kapitel 15:
Kapitel15 beskriver processen med att identifiera alternativ för station
Jönköping, analysera och jämföra dessa, vilket resulterade i ett urval på
fyra stationsalternativ för en fördjupad analys. I kapitlet presenteras
också den sammanvägda bedömningen av hur de olika stationsalternativen bedöms bidra till uppfyllelsen av de projektspecifika funktions- och
hänsynsmålen.

15.1 Urvalsprocess för stationsalternativ Jönköping
Under arbetet med Översiktlig design- och systemlösning identifierades nio stationsalternativ för Jönköping, som samtliga bedömdes vara möjliga, relevanta och byggbara. De
nio stationsalternativen identifierades dels med utgångspunkt i ändamålen för höghastighetsjärnvägen och dels med stöd av de styrande förutsättningarna.

Figur 96. Identifierade möjliga, relevanta och byggbara alternativ för station Jönköping,
identifierade under arbetet med design och systemlösning.

I arbetet med station Jönköping har de identifierade stationsalternativen analyserats och
med stöd av en successivt fördjupad kunskap rörande system och platsspecifika förutsätt-
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ningar, har en urvalsprocess i syfte att identifiera de mest relevanta stationsalternativen
genomförts.
Denna urvalsprocess har genomförts i två steg. I det första steget utfördes en jämförande
analys av de nio olika stationsalternativen, där övergripande kriterier avseende tillgänglighet, samhällsutveckling, stationsområdesutveckling, trafik och kapacitet, miljö samt
förutsättningar för byggnation och kostnader beaktades.
I den här analysen bedömdes alternativet J1 med en bro över Vättern som mycket komplicerad ur byggbarhetsperspektiv samt oskäligt dyrt. Alternativet J2 med station på huvudbana invid Vättern i centralt läge skulle innebära omfattande intrång i stadsmiljön
och en omfattande barriär i centrala Jönköping. Alternativet skulle sannolikt även innebära betongtunnel i delar av passagerna ner från omgivande branter, bland annat i Huskvarna. Sammantaget bedömdes detta alternativ medföra både orimliga intrång och
orimliga kostnader och avgränsades därför bort. Motsvarande bedömning gjordes för
alternativet J3 som representerar ett alternativ med central station i tunnel. På grund av
de stora jorddjupen skulle hela passagen genom Jönköping ske i betongtunnel med både
omfattande ingrepp och byggnadstekniska risker i form av bland annat grundvattensänkningar. Alternativen J1, J2 och J3 bedömdes sammantaget som orimliga.
Av de övriga alternativen, har de som utifrån kostnader och negativa effekter, bedömts
medföra störst nyttor valts ut för fortsatt analys inför det andra steget i urvalsprocessen. I
samband med urvalet i steg 1 identifierades ett behov att även utreda ett alternativ som
innebär en huvudbanan belägen söder om Jönköping kombinerat med en bibana som
avviker från huvudbanan ner mot ett stationsläge intill befintlig centralstation i Jönköping. Detta alternativ benämns J2B.
För de alternativ som kvarstod efter steg 1, gjordes en fördjupad analys. Denna med avseende på alternativens bidrag till uppfyllelse av de projektmål som bedömdes vara alternativskiljande, samt genom beaktande av byggbarhet och kostnader. Inför detta steg nyanserades den geografiska avgränsningen för de mer utdragna principerna. Det innebar att
alternativ J6 Tenhultsdalen preciserades till J6 norr, J6 mitt och J6 syd och alternativ J7
Tabergsdalen preciserades till J7 norr, J7 mitt och J7 syd. Därmed var det i praktiken tio
alternativ som fördjupades även inför steg 2 i urvalsprocessen:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

J2B, Vättern centralt via bibana
J4, Munksjön via huvudbana
J5, Munksjön via bibana
J6N, Tenhultsdalen, nordligt läge
J6M, Tenhultsdalen, mellersta
J6S, Tenhultsdalen, sydligt läge
J7N, Tabergsdalen, nordligt läge
J7M, Tabergsdalen, mellersta
J7S, Tabergsdalen, sydligt läge
J8, Odensjö

Bedömningen av hur ett stationsalternativ bidrar till uppfyllelsen av projektmålen baseras
på en analys av både stationsprincipen samt det passageområde som identifierats till
varje stationsprincip. Passageområdet kopplat till respektive stationsprincip omfattar en
betydligt större yta än vad som ryms inom
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Figur 97. Stationsalternativ som valts ut för att ingå i den fördjupade analysen inför andra
steget i urvalsprocessen för stationsalternativ i Jönköping.

delsträcka Jönköping (se förklaring av passageområdets avgränsning i avsnitt 8.3).
Kvarvarande alternativ har bedömts vara relativt likvärdiga med avseende på bidrag till
måluppfyllelse för hänsynsmålen. Stationsalternativet J2B, med station vid Vättern/befintlig centralstation på bibana, utmärkte sig dock genom att det relativt snäva
passageområdet för bibanan inrymmer två aktiva begravningsplatser samt en bedömning
på begränsad bergtäckning för tunnel genom Natura 2000-området Bondberget. Det
bedömdes vidare som att risken för direkta fysiska intrång i ovan nämnda skyddade kultur- respektive naturmiljöer kan vara svåra att undvika. Alternativet avgränsades bort
bland annat med stöd av denna analys för fortsatt utredning.
Urvalsprocessens andra steg innebär därutöver att fyra av de kvarstående stationsalternativen, som vid den sammanvägda bedömningen i högre grad än de övriga bedömts bidra
till uppfyllelsen av funktionsmålen, valts ut för att ingå i en fördjupad analys:
x Södra Munksjön via huvudbana (J4)
x Södra Munksjön via bibana (J5)
x Tenhult norr (J6N)
x Odensjö (J8).
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Figur 98. Stationsprinciper med tillhörande passageområden som ingått i den fördjupade
analysen.

15.2 Principiell stationsutformning för Jönköping
De övergripande kraven32 som styr utformningen av station i Jönköping är att stationen
ska utformas med plattformar för 400 meter långa tåg och kunna hantera att tre stycken
250 meter långa tåg samtidigt kan vända utan behov av korsande tågväg för ankomst/avgång Jönköping.
I avsnitt 7.3 presenteras exempel på principiella utformningar av stationer, där förslaget
med två mittplattformar och separat spår för passerande tåg är tänkbart för Jönköping
som uppfyllande av ovanstående krav, se Figur 99.

Figur 99. Möjlig principiell utformning av en station i Jönköping. Principen innebär en sexspårig
station där passerande tåg går på de yttersta spåren. Två mellanplattformar anläggs för tåg som
gör uppehåll med eller utan vändning. Figuren är inte skalenlig.

32

Trafikverket (2016)
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Om Jönköping station skulle planeras med färre vändande tåg så kan även en enklare
utformning vara möjlig liksom även varianter där spåren går i olika nivåer eller vändspåren sidoförskjuts med planskild anslutning.

15.3 Stationsprincip J4, Södra Munksjön via huvudbana
Stationsprincip J4 innebär en huvudbana genom Jönköping med en station inom utvecklingsområdet söder om Munksjön. I anslutning anläggs även en station för det konventionella järnvägsnätet, för att möjliggöra byten mellan de två järnvägssystemen och för de
konventionella tågen att vända. Andra investeringar som krävs för att stationsprincipen
ska fungera är dubbelspår vid A6-Södra Munksjöområdet, triangelspår vid A6 så att även
tåg på Jönköpingsbanan söderifrån kan nå stationen, uppställning för konventionell järnväg, nytt resecentrum samt omloppsnära uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipens flexibilitet och frihetsgrad i utformning är relativt liten såväl i plan
som i profil. Den begränsade ytan i staden samt Vätternsänkans höjdförhållanden ger
begränsande ramar till höghastighetsjärnvägen. Höjdskillnaden gör att järnvägen med
stor fördel bör utföras upphöjd, och på grund av dess geometriska krav bör den vara i
princip rak i hela passagen. Detta medför att passager av övrig infrastruktur, framförallt
där denna är upphöjd, skapar konfliktpunkter för profilen, då stationen i sig behöver anläggas i det närmaste plant (max 2,5 promilles lutning vid plattformarna) för att klara
gällande krav och normer.

Kopplingspunkt
Kopplingspunkten blir med stationsalternativ J4 enligt principläge K3, väster om Tabergsdalen. Med de anläggningstyper och den topografi som råder, bedöms kopplingspunkten behöva förläggas ett antal kilometer väster om stationen. Den bedöms bli komplex till sin utformning då den beroende på vilken sträckning järnvägen fortsätter i mot
Borås, kan kräva såväl tunnelförläggning som stora skärningar. Om kopplingspunkten
utformas med lägre hastighetsstandard för avgrenande tåg, kan en förläggning i dalgången vara möjlig. Detta har dock inte studerats.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J4, Munksjön via huvudbana, bedöms bidra
till att uppfylla åtgärdsvalsstudiens projektmål. En jämförande analys genom värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen görs i avsnitt 15.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
Avsnittet redovisar tillgängligheten för både stationsalternativ J4 och J5, då de båda ligger inom utvecklingsområdet söder om Munksjön. Ett stationsläge inom detta område
innebär att stationen i hög grad integreras i den framtida staden. Utvecklingen av området söder om Munksjön, med ett stort antal planerade bostäder och arbetstillfällen, resulterar i att stationsläget söder om Munksjön beräknas ha det största upptagningsområdet
av samtliga alternativ. Fler än 100 000 invånare och 60 000 arbetstillfällen beräknas
kunna nås inom 10 minuter med bil från ett möjligt stationsläge, vilket motsvarar drygt
40 % fler potentiella resenärer än som nås med bil från ett stationsläge i norra Tenhultsdalen (J6N) på samma restid. Skillnaden mot ett stationsläge vid Odensjö är drygt 20 %.
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En station inom Södra Munksjöns utvecklingsområde skulle, mycket tack vare den planerade utvecklingen i stationens närområde, erbjuda tillgänglighet både till fots och med
cykel för ett jämförelsevis stort antal potentiella ankommande och avresande resenärer.
Närheten till befintligt stombussnät och stadens centrum innebär samtidigt goda förutsättningar att skapa en effektiv försörjning av lokal kollektivtrafik med hög turtäthet.
Ett stationsläge relativt nära stadens centrum, men samtidigt nära större vägar, innebär
goda förutsättningar att försörja stationen med regional busstrafik. Tillgängligheten till
stationen med bil är god tack vare närheten till både E4 och riksväg 40. Ett högt belastat
lokalt vägnät närmast stationen kan dock komma att påverka tillgängligheten till stationen negativt.
Effektiva bytesmöjligheter mot regionaltåg förutsätter kompletterande investeringar i
konventionell järnväg, station samt uppställningsmöjlighet för regionaltåg. Ett stationsläge söder om Munksjön resulterar i längre restider för anslutande resenärer med regionaltåg söderifrån, men samtidigt något kortare anslutningsresa för resenärer med regionaltåg norrifrån, jämfört med externa stationslägen.
Sammantaget erbjuder ett stationsläge inom Södra Munksjöns utvecklingsområde betydligt högre tillgänglighet till stationen för såväl avresande resenärer som till arbetsplatser
och målpunkter för ankommande resenärer, än de externa stationsalternativen gör. Som
bytespunkt för tillresande från kommuner söder om Jönköping, är södra Munksjöområdet däremot sämre än externa alternativ. För dessa kan dessutom ett stationsläge vid
Munksjön komma att påverka möjligheterna att resa med tåg till Jönköping C negativt.
De jämförelsevis längre restiderna för passerande resenärer innebär vidare en negativ
påverkan på tillgängligheten för resenärer som inte har start- eller slutpunkt i Jönköping
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsalternativet innebär ett strategiskt, centrumnära läge med många boende och
arbetsplatser/målpunkter inom en kort anslutningsresa från stationen Det skapar förutsättningar för dagspendling mellan stationsorterna längs den nya järnvägen. Därigenom
skapas förutsättningar för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma
regionförstoring.
En höghastighetsstation vid södra Munksjön bedöms stärka Jönköpings attraktionskraft
för arbetsplatser som kan nås från näraliggande regioncentrum, vilket innebär att Jönköpings funktion som regioncentrum förstärks.
Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts
är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens och mässanläggningar, hotell, evenemang
av olika slag, kultur och idrott, utbildning och forskning. Ett relativt centralt stationsläge
resulterar i en högre genomströmning av resenärer och besökare, och skapar därmed ett
underlag för ett bredare utbud av restauranger, butiker, service och tjänster, än externa
stationer. Detta, tillsammans med hög lokal och interregional tillgänglighet, bidrar till att
även andra kontorsverksamheter attraheras av att etablera sig i närheten av stationen.
Stationsområdet ingår i planen för södra Munksjöns utvecklingsområde, och avser omvandling av ett befintligt industriområde till bostäder, handel och kontor. Utvecklingsområdet är attraktivt med avseende på förtätning av staden, med stora omvandlingsbara ytor
i nära anslutning till stadens centrum. Detta är även en begränsning för anläggningens
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mer platskrävande element såsom stationen och omloppsnära uppställning för höghastighetståg, samt den konventionella stationen med uppställning för konventionella tåg.
Ett relativt centralt läge förutsätter anpassningar av kollektivtrafiksystem och lokala vägnät för att säkerställa framkomligheten i staden. Detta för att fullt ut kunna tillgodogöra
sig nyttorna av den högre tillgänglighet som ett centralt stationsläge genererar.
Utvecklingen av området söder om Munksjön sker oavsett stationsläge, men omfattning,
utvecklingstakt och innehåll i området påverkas av vilket stationsläge som väljs. Området
söder om Munksjön bedöms till delar vara bebyggt innan en höghastighetsstation kan
komma att tas i drift. Det bedöms finnas viss risk att exploateringspotentialen begränsas
av brist på tillgänglig mark.
Hänsynsmålen
Alternativet J4 Munksjön med huvudbana uppvisar relativt stora skillnader vad gäller
bedömt bidrag till måluppfyllelse för de olika projektmålen/miljöaspekterna. Skillnaderna beror på att vissa projektmål gynnas av en tätortsnära passage medan andra i hög grad
missgynnas. Framförallt sticker miljöaspekten människors hälsa ut. Alternativet bedöms
motverka projektmålet. Många människor riskerar att störas av framförallt buller från
höghastighetståg som passerar i full, eller nära full, hastighet förbi stationsprincipen i
sådan omfattning av det kan påverka deras hälsa negativt. Att en stor del av järnvägssträckan sannolikt anläggs i tunnel vid detta alternativ är till fördel för flera av miljöaspekterna och hjälper till att styra mot förbättrad måluppfyllelse för dessa projektmål.
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15.4 Stationsprincip J5, Munksjön via bibana
Stationsprincip J5 innebär en huvudbana på höjden söder om tätorten Jönköping, tillsammans med en bibana som når ett stationsläge i den östra eller mellersta delen av området söder om Munksjö. I anslutning anläggs en station för det konventionella
järnvägsnätet så att resenärer kan byta tåg mellan de båda systemen och att de
konventionella tågen kan vända. Andra investeringar som krävs för att stationsprincipen
ska fungera är dubbelspår A6-Södra Munksjöområdet, triangelspår vid A6 så att även tåg
på Jönköpingsbanan söderifrån kan nå stationen, uppställning för konventionell järnväg,
nytt resecentrum samt omloppsnära uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har liknande förutsättningar som J4 men utan de begränsningar som
huvudbanans geometriska krav innebär. Huvudbanan som anläggs utanför tätorten har
tekniskt större utformningsflexibilitet.

Kopplingspunkt
Med alternativ J5 blir det tre kopplingspunkter i Jönköping, en i öster och två i väster,
som skulle kunna samlokaliseras för bästa kapacitet, se Figur 100.

Figur 100. Principbild för exempel på kopplingspunkter i Jönköping i utformning med bibana och
samförlagd grenpunkt mot Malmö, samt västlig anslutning för bibana. Bilden visar hur en
kombinerad kopplingspunkt i väster enligt princip C blir mer komplex och utförs i tre nivåer
(istället för notmalt två).
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Kopplingspunkten i öster får en relativt enkel utformning medan de två i väster, om de
samlokaliseras så att de blir ett läge som innefattar såväl koppling för bibanan som koppling mot Malmö, blir mer komplex. Läget för de västra kopplingspunkterna blir enligt
principläge K2, väster om E4, öster om Tabergsdalen.
Med de anläggningstyper och den topografi som råder, bedöms kopplingspunkten behöva
förläggas ett antal kilometer väster om stationen. Den bedöms även bli komplex till sin
utformning, då den beroende på vilken sträckning järnvägen fortsätter i mot Borås, kan
kräva såväl tunnelförläggning som stora skärningar.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J5, Munksjön via bibana, bedöms bidra till
uppfyllelsen av åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 13.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
I avsnitt 0 redovisas tillgängligheten för både J4 och J5.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Utvecklingsförutsättningarna med detta stationsalternativ är i huvudsak samma som för
stationsläge med huvudbana. Exploateringsmöjligheterna i stationsnära läge gynnas dock
av den mindre ytkrävande bibanan, samt av den minskade störningen från järnvägstrafiken med bibanan.
Det analyserade stationsläget med en bibana innebär ett mer östligt läge än med huvudbana, vilket innebär något sämre koppling mot det strategiska vägnätet, men större närhet till stora arbetsplatser vid länssjukhus och A6. Ett östligare läge inom utredningsområdet söder om Munksjön innebär även att Jönköpingsbanans barriäreffekt och begränsande påverkan på stadsutvecklingspotentialen inom området skulle kunna bli markant
mindre. Detta är även en begränsning för anläggningens mer platskrävande element,
såsom omloppsnära uppställningar för höghastighetståg samt den konventionella stationen med uppställning för konventionella tåg.
Hänsynsmålen
För de projektmål där alternativet J5, Södra Munksjön med bibana, har bedömts innebära en risk att måluppfyllelse motverkas har i flera fall de kumulativa effekter, som kan
uppstå av kombinationen huvudbana och bibana, varit avgörande för den samlade bedömningen. Ett exempel är kumulativ barriäreffekt i området kring principen för kopplingspunkt, vilket kan påverka såväl ekologiska spridningssamband som förflyttning av
jordbruksmaskiner. Kombinationen huvudbana och bibana innebär också att totalt sett
flera människor störs av bland annat buller från höghastighetståg. Kopplingspunkten
samt passagen för banan mot Malmö innebär en ökad risk att projektmålet för miljöaspekten vatten inte kan nås, eftersom dessa geografiskt sammanfaller med ett grundvattenmagasin med mycket god tillgång på vatten.
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15.5 Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen Norr
Stationsprincip J6N innebär en huvudbana som går på höjderna söder om Jönköping
med en extern station i norra Tenhultsdalen strax söder om Huskvarna. Stationen förläggs i anslutning till där höghastighetsjärnvägen korsar Jönköpingsbanan och på Jönköpingsbanan anläggs en station som möjliggör tågbyte för resenärer mellan de två systemen. Andra investeringar som krävs innefattar kollektivtrafikstråk och väganslutningar
till stationen, nytt resecentrum och omloppsnära uppställning för höghastighetstågen.

Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har relativt hög placerings- och utformningsflexibilitet i korsningsvinkeln med Jönköpingsbanan och placeringen längs Tenhultsdalen.

Kopplingspunkt
Kopplingspunkten med denna stationsprincip ligger i direkt anslutning till stationen.
Läget för kopplingspunkten blir således i princip K1, väster om Tenhultsdalen och öster
om E4.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J6N, Norra Tenhultsdalen, bedöms bidra till
uppfyllelsen av åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värderosdiagram för funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 15.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
Ett stationsläge vid Tenhultsdalen erbjuder bytesfunktion mot konventionell järnväg och
god tillgänglighet till stationen för resenärer från Huskvarna samt för resenärer med regionaltåg från kommuner söder om Jönköping, via Jönköpingsbanan och via Vaggerydsbanan med den antagna nydragningen av järnväg Byarum-Tenhult.
Stationsläget förutsätter kompletterande investeringar i form av väganslutning mot bebyggelsen vid Öxnehaga samt ny infrastruktur för att effektivt kunna försörjas med lokal
kollektivtrafik.
Närheten till riksväg 40 innebär att stationen är enkel att nå för dem som reser med bil.
Det längre avståndet till centrala Jönköping och viktiga målpunkter innebär dock att det
tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsområde, mätt i arbetstillfällen och invånarantal, som nås från ett stationsläge vid södra Munksjön.
Längre anslutningsresor för flertalet av de avresande och ankommande resenärerna innebär sämre förutsättningar för arbetspendling mellan stationsorterna utmed höghastighetsjärnvägen, än mer centrala stationsalternativ. Stationsläget sydöst om Jönköping
innebär även längre anslutningsresor med regionaltåg för resenärer i Västergötland och
nordvästra Jönköpings kommun.
Stationsläget vid norra Tenhultsdalen erbjuder minst restidsförluster för passerande resenärer, vilket resulterar i att tillgängligheten mellan övriga orter längs höghastighetsjärnvägen gynnas mest av ett stationsläge där.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
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Stationsprincip J6N, Tenhultsdalen, innebär en extern station, som likt ett stationsläge
vid Odensjö (J8) förutsätter en anslutningsresa för att nå boende och arbetsplatser/målpunkter i Jönköping. Den extra restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge innebär att det externa stationsläget resulterar i sämre förutsättningar för arbetspendling mellan Jönköping och de andra orterna längs höghastighetsjärnvägen. Förutsättningar för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma regionförstoring och regional utveckling bedöms därför vara betydligt sämre, än för stationslägen
inom området söder om Munksjön (J4/J5).
Ett stationsläge i Tenhultsdalen erbjuder gott om tillgänglig mark i anslutning till stationen, men exploateringspotentialen i anslutning till det externa läget bedöms vara jämförelsevis låg och förutsättningarna för att åstadkomma en stadsutveckling i anslutning till
stationen bedöms därför vara små. Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de
båda höghastighetsjärnvägarna möts är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam
för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens och
mässanläggningar samt hotell. Närheten till väg 40 gör att det även bedöms kunna
komma att etableras viss typ av extern handel i anslutning till ett stationsområde i Tenhultsdalen. En jämförelsevis låg genomströmning av besökare och resenärer vid ett externt stationsläge, innebär att utbudet och mångfalden av service och handel i stationsområdet kan förväntas bli avsevärt lägre än vid mer centrala stationslägen där genomströmningen av människor blir högre.
Totalt sett bedöms externa stationslägen, i jämförelse med mer centrala stationslägen,
resultera i lägre utvecklingstakt i kommunen och regionen, både vad avser invånarantal
och arbetstillfällen, och därmed även betydligt färre tillkommande bostäder i såväl Jönköpings kommun som i regionen som helhet.
Hänsynsmålen
Alternativet J6N, Tenhult norra, bedöms för flertalet av projektmålen som hör till hänsynsmålen bidra, eller ha möjlighet att bidra, till måluppfyllelse. För flera av målen bygger bedömningen på att det finns möjligheter till anpassning både genom lokalisering och
genom omsorgsfull utformning. Bedömningen att alternativet riskerar att motverka målen för naturmiljö och areella näringar bygger på den barriäreffekt som järnvägen kan
orsaka för både ekologiska spridningssamband och för transport av till exempel jordbruksmaskiner. Det senare innebär ett försvårat brukande, men också att naturmiljöer
som ängs- och hagmarker kan påverkas negativt genom minskat brukande.

15.6 Stationsprincip J8, Odensjö
Stationsprincip J8 innebär en huvudbana som går på höjderna söder om Jönköping med
ett externt stationsläge norr om Odensjö. Området saknar i dagsläget koppling till det
konventionella järnvägsnätet så en ny konventionell bana skulle byggas som ansluter
Tenhult till södra Munksjöområdet. En konventionell station där resenärer kan byta tåg
mellan de båda systemen anläggs i anslutning till höghastighetsstationen. Andra investeringar är kollektivtrafikstråk och väganslutningar, nytt resecentrum och omloppsnära
uppställning för höghastighetstågen.
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Förutsättningar för järnvägens passage av området
Stationsprincipen har relativt hög placerings- och utformningsflexibilitet, men bedöms
vara mer låst i korsningvinkeln av Jönköpingsbanan än vad J6N-principen bedöms vara,
för att kunna erhålla en god utformning på kopplingspunkten.

Kopplingspunkt
Kopplingspunkten med denna stationsprincip ligger i direkt anslutning till stationen. Det
huvudsakliga läget för kopplingspunkten blir således i princip K2, väster om Tenhultsdalen och öster om E4. Beroende på vinkeln för stationen kan kopplingspunkten behöva
förläggas i läge K3 istället och inte i anslutning till stationen.

Måluppfyllelsebedömning
I detta avsnitt beskrivs hur stationsprincip J8, Odensjö, bedöms bidra till uppfyllelsen av
åtgärdsvalsstudiens projektmål. För en jämförande analys genom värderosdiagram för
funktions- och hänsynsmålen, se avsnitt 14.7.
Funktionsmålen
Tillgänglighet
Ett externt stationsläge vid Odensjö, drygt 6 km fågelvägen söder om centrala Jönköping,
skulle kunna vara möjlig att integrera i befintlig stadsstruktur om än i stadens ytterområden. Stationsläget erbjuder lägre tillgänglighet, dels till stationen för avresande resenärer
och dels till arbetsplatser och regionala målpunkter för ankommande resenärer från
andra stationsorter, än stationslägen närmare stadens centrum.
I dagsläget innebär stationsalternativet att endast ett fåtal potentiella resenärer skulle
kunna ta sig till och från stationen till fots eller med cykel. Stationen erbjuder inte tillgänglighet med cykel eller till fots för ankommande resenärer till regionala målpunkter
eller arbetstillfällen. Närheten till E4 innebär dock att stationen är enkel att nå för dem
som reser med bil. Anslutningsresorna till centrala Jönköping med bil är dock längre,
vilket resulterar i att det tar längre tid att nå ett lika stort upptagningsområde som nås
från stationsläget vid södra Munksjön på 10 minuter.
Stationsläget bedöms kräva kompletterande investeringar i form av kollektivtrafikstråk
mot området söder om Munksjön, för att effektivt kunna försörjas med lokal kollektivtrafik. Även enkompletterande investering i form av en ny järnväg mellan Tenhult, via Odensjö och Munksjöområdet till Jönköping C, är en förutsättning, då den möjliggör bytesfunktion mot konventionell järnväg och därmed tillgänglighet till stationen för resenärer
som reser med regionaltåg till stationen.
Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder god tillgänglighet till stationen för resenärer från
Tabergsdalen, men även orter längre söderut längs E4 såsom Vaggeryd och Skillingaryd.
Tillgängligheten från Huskvarna blir dock jämförelsevis sämre, än vid de andra stationsalternativen. Med den kompletterande investeringen i form av en järnväg från Tenhult
erbjuds även resenärer som kommer med regionaltåg söderifrån tillgänglighet med tåg till
stationen.
Längre anslutningsresor till och från stationen innebär längre restider mellan Jönköping
och andra stationsorter utmed höghastighetsjärnvägen. Jämfört med mer centrala stationslägen erbjuder stationsläget vid Odensjö sämre tillgänglighet till arbetstillfällen i
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andra stationsorter. Detta innebär jämförelsevis sämre förutsättningar för arbetspendling
mellan stationsorterna.
Stationsläget vid Odensjö erbjuder mindre restidsförluster för passerande resenärer, än
stationslägen vid södra Munksjön. Det innebär att tillgängligheten mellan övriga orter
längs höghastighetsjärnvägen gynnas av ett stationsläge vid Odensjö. Skillnaden i restid
mot ett stationsläge i Tenhultsdalen är liten, men något sämre.
Samhälls- och stationsområdesutveckling
Stationsprincip J8 Odensjö innebär en extern station, som likt ett stationsläge i Tenhultsdalen (J6N) förutsätter en anslutningsresa för att nå boende och arbetsplatser/målpunkter i Jönköping. Den extra restiden mellan bostad/arbetsplats och stationsläge innebär sämre förutsättningar för arbetspendling mellan Jönköping och de andra
orterna längs höghastighetsjärnvägen. Förutsättningar för att integrera idag åtskilda arbetsmarknader och åstadkomma regionförstoring bedöms därför vara betydligt sämre, än
för stationslägen i området söder om Munksjön (J4/J5).
Ett stationsläge vid Odensjö erbjuder gott om tillgänglig mark i anslutning till stationen
och läget bedöms erbjuda relativt god exploateringspotential för framförallt bostäder.
Knutpunkten som skapas vid ett stationsläge där de båda höghastighetsjärnvägarna möts
är attraktiv som mötesplats och därmed gynnsam för etablering av kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter, såsom konferens och mässanläggningar samt hotell. Även
viss typ av extern handel bedöms kunna komma att etableras i anslutning till ett externt
stationsområde.
Ett stationsläge vid Odensjö bedöms resultera i att Tabergsdalen och Odensjö/Barnarp
blir relativt sett mer intressant för bostadsbyggande och att det i sin tur leder till en omprioritering i kommunens utbyggnadsstrategi. Totalt sett bedöms externa stationslägen, i
jämförelse med ett mer centralt stationsläge, resultera i lägre utvecklingstakt i kommunen
och regionen, både vad avser befolkningstillväxt och arbetstillfällen, och därmed också
totalt sett märkbart lägre bostadsbyggande i såväl Jönköpings kommun som i regionen
som helhet.
En extern station bedöms påverka utvecklingsområdet söder om Munksjön i det avseendet att det blir mindre attraktivt för etablering av kontorsarbeten, servicenäringar och
verksamheter med långväga kunder/besökare. En konventionell järnvägsstation i södra
Munksjöområdet skulle kunna bidra till att balansera denna effekt i något avseende.
Hänsynsmålen
För stationsprincip J8 Odensjö bedöms främst de effekter som kopplingspunkten, och i
viss mån även passagen för banan som går söderut mot Malmö, kan orsaka kunna vara de
aspekter som kan innebära en risk för att måluppfyllelse motverkas. Kopplingspunkten
innebär ytterligare ianspråktagande av mark samt förstärkt barriäreffekt. Den strukturomvandling som stationsprincipen kan medföra i det herrgårdspräglade landskapet bedöms även bidra till att projektmålen för kulturmiljö riskerar att motverkas. Passageområdet för banan som går söderut mot Malmö går parallellt med det grundvattenmagasin
som har störst tillgång på vatten i Jönköping med omland. Det ökar risken för konflikt
med dricksvattenintresset och därmed även risken för att projektmålet som rör vattenresurser inte kan nås. Följdinvestering i form av ny järnväg från Tenhult till Munksjön via
Odensjö bedöms förstärka de negativa effekterna för flera av miljöaspekterna och försvårar därmed ytterligare möjligheten för alternativet att bidra positivt till måluppfyllelse.
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Tillsammans med höghastighetsjärnvägen riskerar en ny järnväg i denna sträckning att
medföra kumulativa effekter i form av förstärkt barriär och att fler människor påverkas av
buller.

15.7 Trafik och kapacitet
Trafik på höghastighetsjärnvägen
Stationslägen i JöA och JöB skiljer gällande restider, se avsnitt 12.5. Den största skillnaden är för tåg mot Malmö. Ett uppehåll vid en station i JöA (J4/J5) innebär fler minuter
förlängd restid för Malmötåget än med Göteborgståget. För JöB (J6N/J8) medför det
istället fler minuter förlängd restid att göra ett uppehåll för Stockholm–Göteborgståget än
Stockholm–Malmötåget. Skillnaden beror på kopplingspunktens läge i förhållande till
stationen som gör att i JöA förlorar tågen ytterligare tid på uppehåll. För stationsprinciper i JöB är kopplingspunkten integrerad i stationen, vilket medför att hastighetsnedsättningen sker vid stationen och då är den extra tiden det tar att även göra ett uppehåll
mindre då tåget redan kör långsamt.
Detta kan tänkas medföra att stationsläge i JöA i större grad blir en huvudstation på
Stockholm–Göteborg, medan i JöB ökar sannolikheten för att fler tåg gör uppehåll Stockholm–Malmö. Detta kommer troligen även påverkas av vilka storregionala trafiksystem
som körs och därigenom hur stor konkurrens det är mellan olika operatörer.

Kapacitet på höghastighetsjärnvägen
Kapaciteten med station i JöA är lägre än med JöB, detta eftersom det skapas en gemensam dubbelspårig sträcka från kopplingspunkten in till Jönköping station. Eftersom storregionala tåg förväntas trafikera tätare in mot Jönköping västerifrån är denna del hårdast
belastad och därför också ett känsligt område kapacitetsmässigt.

Trafikpåverkan regional trafik kring Jönköping
De olika stationslägena kommer att påverka den regionala trafiken längs det konventionella järnvägsnätet i Jönköping. Detta beror på möjligheterna att trafikera höghastighetsstationen längs det befintliga järnvägsnätet eller om höghastighetsstationen inte ligger
längs huvudlinjen. I Övergripande krav 2.0 anges att höghastighetsjärnväg är ett separerat trafiksystem med effektiva byten till omkringliggande trafiksystem, och att möjliga
bytestider tåg-tåg och tåg-buss/spårvagn ska vara högst 10 minuter.
För stationslägen i JöA och JöB har kravställda effektiva byten gjorts genom att stationsprinciperna antingen är förlagda i en korsningspunkt med den befintliga järnvägen eller
att den konventionella strukturen kompletterats för att uppnå en integrerad bytespunkt. I
figurerna Figur 101, Figur 102 och Figur 103 visas alternativen förutsatt att investering i
ny sträckning för Vaggerydsbanan sträckan Byarum–Tenhult är genomförd.
Idag har Jönköpingsbanan framförallt genomgående trafik, trafik som går SkövdeFalköping-Jönköping-Nässjö och tåg som kommer från Nässjö och vänder på Jönköping
C. Med stationsläge i JöA vid Munksjön (J4 och J5) föreslås ett triangelspår vid A6 och en
ny station intill höghastighetsstationen för att ge resenärer möjlighet till effektiva byten,
se Figur 101. Detta medför att Munksjön blir en vändstation för de konventionella tågen,
där tågsystemen troligen bryts. Detta skapar även ett ökat behov av uppställningsspår
kring Munksjön för tåg som då går i och ur trafik i Jönköping. Om trafiksystemet anpassas för att mata till höghastighetsjärnvägen, snarare än Jönköping C, skulle det medföra
att regionaltåg norrifrån och söderifrån i huvudsak skulle trafikera stationen söder om
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Munksjön, istället för att gå genomgående via Jönköping C. För resande med regionaltåg
söderifrån skulle detta innebära försämrad turtäthet och försämrad tillgänglighet med tåg
till Jönköping C, där de regionala målpunkterna främst ligger i nuläget.
För stationslägen i JöB, J6N Tenhultsdalen norra och J8 Odensjö, skapas system där
regiontågen fortsätter vara genomgående, se Figur 102. Regiontågen från Nässjö och Vaggeryd trafikerar alltid både höghastighetsstationen och Jönköping C med samma tågsystem. Systemet får därför goda trafikeringsförutsättningar i både högtrafik och lågtrafik.
I alternativ J8 Odensjö förutsätts att en ny konventionell bana byggs från Tenhult via
Odensjö och Munksjön, se Figur 103. Byarum-Tenhult bör då anpassas till denna vid dess
utbyggnad. Detta medför en effektiv genomgående konventionell trafik med möjliga stationslägen i serie vid Odensjö höghastighetsstation, Munksjön och Jönköping C. Ett antagande om att Vaggerydsbanan och godsbangården har rivits i området söder om Munksjön kan försvåra anslutningen av en ny konventionell järnväg från höghastighetsstationen till A6 och en tänkt anslutning mot Jönköpingsbanan.

Figur 101. Möjligt regionalt trafiksystem med J4/J5 och Byarum-Tenhult utbyggt. Regionala tåg
söderifrån måste välja om de ska gå till höghastighetsstationen eller Jönköping C. Siffrorna längs
linjerna visar hur många tåg per timme som kommer från de olika hållen och hur de delas mellan
stationerna i Jönköping.
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Figur 102. Möjligt regionalt trafiksystem med J6N. Samtliga tåg passerar både
höghastighetsstationen och Jönköping C. Siffrorna längs de olika linjerna visar hur många tåg
per timme som kommer från de olika hållen.

Figur 103. Möjligt regionalt trafiksystem med J8 Odensjö. Samtliga linjer går förbi
höghastighetsstationen, Munksjön och Jönköping C. Station Huskvarna slutar trafikeras av
persontrafik. Siffrorna längs de olika linjerna visar hur många tåg per timme som kommer från
de olika hållen.
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15.8 Jämförande måluppfyllelseanalys
Fäljande avsnitt behandlar den samlade bedömningen av i vilken utsträckning de olika
stationsalternativen i Jönköping bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika projektmålen.

Funktionsmålen
Figur 104 illustrerar den samlade bedömningen av hur de olika stationsalternativen bidrar till eller motverkar uppfyllelsen av de olika projektmålen knutna till de transportpolitiska funktionsmålen. Funktionsmålen illustreras i varsin sektor i rosdiagrammet och
högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är ifylld. Även färgerna i
bedömningsskalan används för att visa på till vilken utsträckning som en passage genom
det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen knyter an till
den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning till respektive stationsprincip
tidigare i kapitel 15.

Figur 104. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Jönköping med tillhörande
passageområde avseende dess bidrag till uppfyllelse av de transportpolitiska funktionsmålen.

183

Hänsynsmålen
För hänsynsmålen avser bedömningen hur respektive stationsalternativ, med tillhörande
passageområde, bidrar till eller motverkar måluppfyllelsen för det eller de projektmål
som respektive miljöaspekt är kopplad till. Miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i
rosdiagrammet och högre grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är
ifylld. Även färgerna i bedömningsskalan används för att visa på till vilken utsträckning
som en passage genom det studerade området bedöms bidra till måluppfyllelse. Rosdiagrammen knyter an till den beskrivning av måluppfyllelsen som gjorts i anslutning till
respektive stationsprincip tidigare i avsnitt 15. Rosdiagrammen ska annars ses som en
ingång till de analyser och bedömningar som har gjorts inom ramen för miljöbedömningen. De fullständiga kvalitativa effektbeskrivningarna och de tabeller som redovisar bedömning av bidrag till måluppfyllelse (per miljöaspekt) för respektive passageområde
återfinns således i åtgärdsvalsstudiens miljöbedömning.

Figur 105. Samlad måluppfyllelseanalys för stationsalternativ i Jönköping med tillhörande
passageområde avseende bidrag till uppfyllelse av hänsynsmålen.
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16 Exempel på systemkombinationer

Sammanfattning kapitel 16:
Kapitel 16 åskådliggör exempel på vad olika systemkombinationer,
d.v.s. kombinationer av sträckningar och stationsalternativ, för den
sammantagna sträckan Linköping–Borås innebär för exempelvis restid,
trafikering, linjelängd och kostnad.

Två stycken exempel på systemkombinationer har satts samman för att kunna undersöka
effekter och föra resonemang utifrån helheten i ett järnvägssystem. Parametrar där effekter framträder på helhetsnivå är till exempel restid, trafikering, längd och kostnad. Syftet
med systemkombinationerna är att visa de effekter som uppstår på systemnivå, av olika
kombinationer och val gällande delområde per delsträcka, stationsprinciper samt kopplingspunkt.

16.1 Beskrivning av urvalen
Systempaketen har valts enbart på grunder utifrån järnvägssystem. Det är alltså bara
resonemang om vad som är viktigt för järnvägssystemet som tagits i beaktning när kombinationerna skapats, och därmed är järnvägssystem det enda teknikområde de representerar fullt ut. De bakomliggande förutsättningarna för omkringliggande infrastruktur
bortanför Linköping och Borås är beskrivna i avsnitt 5.2.
Två systemkombinationsexempel har valts ut för att kunna visa skillnader som uppstår
beroende på vilka kombinationer som väljs. För att kunna göra analyser och jämförelser,
men ändå behålla tydlighet i variablerna, valdes samma delområden inom respektive
delsträcka till båda kombinationerna, medan stationsprincipen varierar.
Kombinationerna har valts utifrån förutsättningarna om tillgänglig restid och längd på
järnvägen utifrån Sverigeförhandlingens förordade lösningar med bibana för Linköping
och Borås33.
Nedan presenteras de valda delområden för de båda kombinationerna.
x På delsträcka Linköping–Tranås valdes delområde 2. Motiveringen är att delområde 2 ger den rakaste/kortaste vägen, vilket är eftersträvansvärt ur ett
systemperspektiv för järnvägen. Detta delområde ger även minst lutningar generellt sett på delsträckan.
x På delsträcka Tranås–Jönköping valdes delområde 5 med anslutningslinje till
Jönköping genom delområde 6. Motiveringen är att delområde 5 representerar den genaste vägen mellan Tranås och Jönköping. Om en etappkoppling
ska byggas till Södra stambanan separat från stationerna, skulle denna innebära en förlängning av linjen i båda kombinationerna.
33

Se sidan 28 för kommande kompletteringar m a p antagande om bibana för station
Linköping.
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x På delsträcka Jönköping–Borås valdes delområde 10. Motiveringen var att undersöka om indikationen, som gavs i rapporten Översiktlig Design och system, stämde gällande att ju längre söderut järnvägen går desto förmånligare
blir järnvägen anläggningsmässigt och indirekt då även kostnadsmässigt. Delområde 10 skulle i så fall innebära mindre mängd tunnel och bro samtidigt
som det medgav en hög medelhastighet, samt slitas mindre av trafikeringen
och därmed kräva mindre underhåll.

16.2 Kombination 1

Figur 106. Kombination 1, från höger till vänster: delområde 2, 5 och 10 samt stationsprinciperna
T6 i Tranås och J4 i Jönköping.

Stationsprinciper: Tranås - T6 samt Jönköping - J4
Motivering: Kommunernas och Sverigeförhandlingens val. Kombinationen innebär perifera stationer i utkanten av centrum av de båda städerna. Stationsprincipvalet i Jönköping medför även kopplingspunktprincip K3 mot Malmö (väster om Tabergsdalen).

Restid
Kombination 1 blir cirka 198 km lång mellan avgränsningslinjen i Linköping och avgränsningslinjen vid Borås. I delområde 2, TnsB och delområde 10 går järnvägen med mindre
lutningar (under 1 %) och i delområde 5 med medelstora lutningar (1-2%). I delområde
JöA går järnvägen med stora lutningar (över 2 %), vilket resulterar i längre restid jämfört
med en mindre kuperad järnväg. Största tillåtna hastighet (STH) antags bli 320 km/h
genom delområde JöA (J4).
Restiden mellan avgränsningslinjen i Linköping och Borås i kombination 1 är 42,5-43
minuter utan uppehåll.
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Den totala restiden Stockholm–Malmö beror till stor del även av sträckningen mellan
Jönköping och Malmö, men blir inom denna studies utredningsområde cirka 3 minuter
längre för kombination 1 än kombination 2.

Kostnader
Kostnaden är bedömd på kombination 1 som en samlad anläggning. Kostnaden anger
således den totala kostnaden för hela anläggningen och är fördelad på:
x Linjen: 65,6–98,4 mdkr
x Tranås T6: 0,6–1,0 mdkr
x Jönköping J4: 3,8–5,8 mdkr
x Kopplingspunkt K3: 1,4–2,2 mdkr
Den samlade kostnaden bedöms ligga inom spannet 71,4–107,4 mdkr.

16.3 Kombination 2

Figur 107. Kombination 2, från höger till vänster: delområde 2, 5 och 10 samt stationsprinciperna
T2 i Tranås och J6 i Jönköping.

Stationsprinciper: Tranås - T2 samt Jönköping - J6. Kombination av externa stationer
för båda stationsorterna
Motivering: J6:s läge för kopplingspunkt har kortast restid mot Malmö och är det enda av
de externa lägena i Jönköping som ligger vid en befintlig järnväg och därmed har enkel
potential till effektiva byten. Stationsvalet i Jönköping medför även kopplingspunktsprincip K1 mot Malmö (väster om Tenhultsdalen, öster om väg E4).
Den totala restiden Stockholm–Malmö beror till stor del även av sträckningen mellan
Jönköping och Malmö, men blir inom denna studies utredningsområde cirka 3 minuter
kortare för kombination 2 än kombination 1 för direkttåg.
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Restid
Kombination 2 blir cirka 194 km lång mellan avgränsningslinjen i Linköping och avgränsningslinjen vid Borås. I delområde 2, TnsB och 10 går banan med mindre lutningar
(under 1 %) och i delområde 5 med medelstora lutningar (1-2%). I delområde JöB är lutningarna mindre än 1 % eftersom banan inte går ner i dalen i Jönköping (JöA). STH antags bli 320 km/h genom delområde JöB (J5, J6 och J8).
Restiden mellan avgränsningslinjen i Linköping och Borås i kombination 2 är 40-41 minuter utan uppehåll.

Kostnader
Kostnaden är bedömd på kombination 2 som en samlad anläggning. Kostnaden anger
således den totala kostnaden för hela anläggningen och är fördelad på:
x Linjen: 61,9–92,9 mdkr
x Tranås T2: 0,5–0,7 mdkr
x Jönköping J6: 1,8–2,8 mdkr
x Kopplingspunkt K1: 0,6–1,0 mdkr
Den samlade kostnaden bedöms ligga inom spannet 64,8–97,4 mdkr

16.4 Kombinationernas effekter
Hela sträckan Stockholm–Göteborg har ett restidsmål på två timmar. Med antagna förutsättningar avseende Ostlänken och Göteborg–Borås (avsnitt 5.2 och 17.1) föreligger få
begränsningar restidsmässigt för sträckningen Linköping–Borås för att klara detta mål
med direkttåg. Sträckan Linköping–Borås har då 46 minuter mellan avgränsningslinjerna
till sitt förfogande, se avsnitt 5.2. Valet av station och delområden påverkar vilken restid
som uppnås.
Restiden Stockholm–Malmö påverkas av delsträckorna mellan Linköping och Jönköping,
samt vilken stationsprincip och passageområde som väljs för Jönköping. Främst påverkas
sträckningen av vilket delområde som väljs i Jönköping. Mellan de båda delområdena
(JöA och JöB) varierar restiden 3–6 minuter för passerande tåg, beroende på om de gör
uppehåll eller inte.
De valda kombinationernas totala längder skiljer sig mindre än 5 kilometer. För de kombinationer som har analyserats skiljer det cirka två minuter på sträckan i restid, vilket
motsvarar cirka 5 % av totaltiden för sträckan Linköping–Borås.
Genom att skapa en genare sträckning och/eller bättre anpassning av järnvägens profiler
skulle restiderna kunna förkortas. Till exempel skulle det ge både kortare och mer tidsbesparande spårprofil att gå i delområde 8 jämfört med delområde 10. Spårprofilen i delområde 8 är mindre kuperad än delområde 10, men detta beror på att landskapet i delområde 8 är så kuperat att järnvägen inte kan följa det utan istället bedöms behöva byggas
med ett stort antal tunnlar/broar som gör att den lutar mindre än en järnväg i delområde
10.
En annan förbättringspotential vore att välja delområden som angränsande ligger nära
varandra eftersom det ger kortare sträckningar för att ta sig mellan delområdena, till exempel att undvika att kombinera nordliga delområden med sydliga och vice versa. Profilerna påverkar också och kan anpassas för att minska långa sträckor med lutningar som
ger större hastighetsnedsättningar. Detta kommer medföra en förändrad anläggningsför-
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delning på sträckorna. Det medför i sin tur en förändrad kostnad, livscykelkostnad och
energiförbrukning för tågen. Ett exempel kan vara att jämna ut de stora lutningarna som
finns i exempelvis delområde 10 genom att anlägga järnvägen med en högre andel tunnlar
eller broar, eller att höja profilen och stationsprincipen i JöA på en högre bro för att
minska det vertikala avståndet inom delområdet.
I ovan beskrivna restider antas en genomsnittlig lutning för delsträckorna ingå i kombinationen. Med mer eller mindre lutningar på järnvägen kan restiden förlängas eller förkortas jämfört med de redovisade tiderna.

16.5 Osäkerhet i antagna förutsättningar
I åtgärdsvalsstudien för sträckan Linköping–Borås har det gjorts antaganden för omkringliggande utredningsskeden, till exempel sträckningen Göteborg–Borås samt bibanor
i Borås och Linköping som anges i avsnitt 5.2. Om dessa förutsättningar ändras medför
det ett förändrat restidsmål för sträckan Linköping–Borås.
Om stationsläget i Linköping och Borås ändras från de bibanelösningar som antagits, där
Linköping har STH 160 km/h och Borås STH 230 km/h, kommer restidsmålet mellan
avgränsningslinjerna behöva minska till cirka 42,5 minuter, främst styrt av utformningen
i Linköping. Samtidigt innebär det en ökning av restiden för båda alternativen med cirka
0,5 minut jämfört med nuvarande beräkningar, eftersom tågen även skulle komma fram
till avgränsningslinjen i lägre hastighet. För kombination 1 skulle restiden öka till 43-43,5
minuter och kombination 2 till 41,5-42,5 minuter. Jämfört med restidsmålet på 42,5 minuter skulle det innebära att systempaket 1 inte klarar restidsmålet. Med en sådan tidsbegränsning skulle antalet möjliga kombinationer av delområden, stationsprinciper etcetera
minska, och restiden skulle bli en viktig del i vilka kombinationer av stationsprinciper och
delområden som är möjliga för att uppfylla restidsmålet.
I de presenterade kostnadsintervallen i åtgärdsvalsstudien ryms stora osäkerheter. Osäkerheterna består i slutgiltig dragning, landskapsförutsättningar, byggpriser, teknisk
standard och utformning av anläggningen. Det finns även en osäkerhet i möjligheterna till
att kunna nyttja kostnadseffektivare anläggningstyper, samt risker i att komplexiteten i
anläggningstyperna underskattats och att förutsättningarna är sämre än bedömda.
Om förutsättningen att hela systemet byggs tidsmässigt samlat och som en helhet ändras,
antingen i att enbart delar ska byggas eller att tidsperspektivet blir längre än antaget, kan
det vara intressant att skapa nyttor på kortare sikt genom exempelvis en tillfällig kopplingspunkt till Södra stambanan i närheten av Tranås. En sådan kopplingspunkt skulle
möjliggöra restids- och kapacitetsvinster för fjärrtrafiken Stockholm–Malmö samt kopplingspunkten Linköping–Mjölby på Södra Stambanan.
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17 Samlad effektbedömning

Sammanfattning kapitel 17:
I kapitel 17 redogörs för Trafikverkets samlade effektbedömning av en
utbyggnad av hela höghastighetsjärnvägen, sträckorna
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, som nu utreds. Den samlade effektbedömningen visar, enligt Trafikverkets klassificering,
hur åtgärden att bygga höghastighetsjärnvägen är olönsam. Effektbedömningen visar dock på ett flertal nyttor såsom minskad restid, transporttid och transportkostnad samt att tillförlitlighet i resor och transporter
ökar.

17.1 Samhällsekonomisk bedömning av höghastighetssystemet
Trafikverket har under 2016 tagit fram en samlad effektbedömning för hela höghastighetsjärnvägen för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I den samlade
effektbedömningen jämförs ett utbyggt nät för höghastighetsjärnväg mot ett referensalternativ. I referensalternativet ingår de investeringsobjekt som det finns beslut om att
färdigställa innan år 2040.
Den samlade effektbedömningen syftar till att beskriva de kostnader och effekter som en
höghastighetsjärnväg beräknas eller bedöms leda till. Tre delar ingår:
x samhällsekonomisk analys
x fördelningsanalys
x måluppfyllelseanalys
I den samlade effektbedömningen har stationslägen antagits enligt det förslag som Sverigeförhandlingen presenterade i februari 2016. Trafikverket har, baserat på detta, tagit
fram ett möjligt trafikupplägg för höghastighetsjärnväg, snabba regionaltåg och godstransporter.
Sammantaget visar den samhällsekonomiska kalkylen att de beräknade samhällsekonomiska nyttorna på cirka 150 miljarder kronor under 60 år, är betydligt mindre än kostnaderna för investering, drift och underhåll. Det vill säga att åtgärden är en samhällsekonomiskt olönsam investering. Marginalnyttan i förhållande till investeringskostnaden,
den så kallade nettonuvärdeskvoten, är på cirka -0,6, vilket enligt Trafikverkets klassificering tyder på att åtgärden är mycket olönsam. Man kan argumentera för att en längre
kalkylperiod på 80 eller 120 år ska användas, då investeringen troligen kommer att ha en
fortsatt funktion bortom 60 år. Med en längre kalkylperiod förbättras marginalnyttan,
men samtidigt ökar osäkerheterna; 100 år från idag kan höghastighetsjärnväg vara ersatt
av andra tekniker och behoven av resor kan också se annorlunda ut.
Merparten av den beräknade nyttan utgörs av restidseffekter för resenärer och transporttid och transportkostnad för godskunder. Fördelningsanalysen visar att de stora fördelar-
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na främst ligger på nationell nivå och Stockholm följt av Göteborg, Malmö, Linköping och
Jönköping är de städer som får störst nytta i absoluta tal av höghastighetsjärnvägarna.
Störst nytta per capita får Linköping, Jönköping, Borås, Härryda och Värnamo.
Måluppfyllelseanalysen visar att investeringen i höghastighetsjärnväg bidrar positivt till
uppfyllande av funktionsmålet bland annat därför att tillförlitlighet i medborgarnas resor
och näringslivets transporter ökar. Dessutom förbättras exempelvis tillgängligheten till
storstäder och den interregionala tillgängligheten. Investeringens bidrag till hänsynsmålet bedöms vara positivt eftersom påverkan på klimatet sammantaget har bedömts
minska även om investeringen leder till ökad klimatpåverkan i byggskedet.
Störst fördel av investeringen får resenärerna, medan externt berörda individer framförallt påverkas negativt av intrång i landskapet. Vuxna (18-65 år) är den åldersgrupp som
påverkas mest positivt av åtgärden.

17.2 Referensalternativ
De satsningar på höghastighetsjärnväg som studeras i åtgärdsvalsstudierna Linköping–
Borås samt Jönköping–Malmö är stora investeringar som bedöms kunna tas i drift år
2035. Under arbetet med dessa åtgärdsvalsstudier har det bedömts som mest lämpligt att
referensalternativet utöver befintlig infrastruktur även innehåller de infrastrukturobjekt
som finns upptagna i beslutad nationell plan och regionala planer.
I Trafikverkets handledning för åtgärdsvalsstudier34 diskuteras de olika effekter som uppstår om det infrastrukturprojekt som utvärderas inte genomförs. Två olika begrepp används; nollalternativ eller referensalternativ. Med nollalternativ avses:
”ett trafiknät i ett framtidsläge, utan åtgärder utöver drift och underhåll. Nollalternativ
används som en referensbas vid bedömning av effekter.”
Referensalternativ beskrivs som:
”ett framtida läge (referensbas mot vilket alternativ med förslag till åtgärder/inriktning
ställs vid bedömning av effekter) och kan innehålla ett antal redan beslutade åtgärder.
Referensalternativets trafik kan anges i enlighet med de generella trafikprognoserna.”
Att beskriva effekter baserat på ett nollalternativ, det vill säga inga åtgärder utöver drift
och underhåll, bedöms inte vara relevant då det ligger så långt fram i tiden. Det finns
redan fattade beslut om vissa investeringar i trafiksystemen som beräknas kunna tas i
drift innan höghastighetsjärnvägarna öppnar för trafik, vilket medför att det egentligen
inte finns ett rent nollalternativ. Mot denna bakgrund är det mer tillämpligt att använda
begreppet referensalternativ. Referensalternativet är dock inte entydigt beskrivet, vilket
ger ett visst tolkningsutrymme.
Den nationella transportplanen utgör tillsammans med de regionala transportplanerna en
långsiktig ekonomisk planering av det samlade transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart
och luftfart. I planerna finns uppgifter om hur mycket pengar som kan användas, vad som
ska göras och vilka geografiska områden som planen berör. De nu gällande planerna för
perioden 2014–2025 fastställdes den 3 april 2014 av regeringen. Utredningsområdet för
Linköping–Borås innefattar länstransportplaner för Jönköpings län, Östergötlands län
samt Västra Götalands län.

34

Trafikverket (2015c)
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I planerna finns trafikslagsövergripande åtgärder som har prioriterats utifrån fyrstegsprincipen för att bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. Utgångspunkten är att i
första hand vårda den befintliga infrastrukturen och effektivisera den, men även att bygga
om och bygga nytt för att kunna utveckla samhället.
De infrastrukturobjekt som finns upptagna (namngivna) i beslutad nationell plan och
regionala planer är investeringsåtgärder med en investeringsvolym på 50 miljoner kronor
eller mer i den nationella planen, samt på 25 miljoner kronor eller mer i de regionala planerna. De väg- och järnvägsobjekt som berör utredningsområdet för höghastighetsjärnvägen Linköping–Borås, är en del i referensalternativet, se Fel! Hittar inte referenskälla., och är:
x Riksväg 40 Ulricehamn (Rångedala–Hester). 17 km motorväg (klart). Trafiköppning 2015. Kostnad 1310 mnkr.
x Jönköpingsbanan (Falköping–Sandhem–Nässjö). Åtgärden innebär kapacitetshöjande åtgärder och hastighetsanpassning till 160km/tim. Byggstart hösten
2018. Klar december 2020. Kostnad 187 mnkr.
x Riksväg 32 Sunneränga–Marbäck. Vägutbyggnad för ökad framkomlighet och
bättre standard. Klar sommaren 2018. Kostnad 176 mnkr.
x Riksväg 32 Boxholm–Länsgräns. Problem med trafiksäkerhet och tung trafik.
Planerad ombyggnad 2020-2025. Kostnad > 25 mnkr.
x Väg 131 Österbymo–Tranås. Åtgärd för jämn 80 km/h. Planerad 2017-2019.
Kostnad 38 mnkr.

Figur 108. Namngivna investeringsåtgärder i nationell plan och regionala planer 2014–2025 som berör
utredningsområdet.
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Det finns även mindre åtgärder i planerna som planeras utifrån ekonomiska anslag för
olika investeringsområden och som hanteras i Trafikverkets verksamhetsplanering. Dessa
kan också vara viktiga, men finns bara beskrivna 3–4 år fram i tiden. Dessa ingår därför
inte i referensalternativet.
Vissa drift- och underhållsåtgärder kan vara viktiga och kostsamma och skulle kunna
utgöra en del i referensalternativet. Dock medför sällan drift- och underhållsåtgärder en
ökad kvalitet i transportsystemet, utan ska stödja en bibehållen kvalitet.

17.3 Påverkan och effekter av referensalternativet
Referensalternativet uppfyller inte ändamålen för höghastighetsjärnvägen. Till viss del
syftar åtgärderna i referensalternativet till att öka tillgängligheten och på så sätt skapa
förutsättningar för regional utveckling. Några åtgärder syftar även till att på korta sträckor förbättra kapaciteten i befintlig infrastruktur. Åtgärdernas samlade effekt motsvarar
dock inte ändamålen med en höghastighetsjärnväg. Det främsta skälet till detta är att
åtgärderna är spridda över hela utredningsområdet och inte haft som utgångspunkt att
lösa ett nationellt kapacitetsproblem.
Utifrån de analyser som genomförts för utredningsområdet följer här ett kvalitativt resonemang om påverkan och effekter på miljön av referensalternativet. Redovisningen utgår
från de miljöaspekter för vilka det har formulerats projektmål. Referensalternativet svarar däremot inte mot de formulerade funktionsmålen för höghastighetsjärnvägen och har
därför heller inte bedömts.
x Landskapets form samt upplevelse
Åtgärder såsom vägutbyggnad kan komma att innebära negativa effekter på
den visuella upplevelsen av landskapet. Bedömningen är därför att det finns
risk för att målen motverkas.
x Kulturmiljö
Även om åtgärderna som ingår i referensalternativet är av begränsat antal och
omfattning kan både upplevelse och förståelse för de kulturhistoriska miljöerna i närområdena påverkas negativt, liksom enskilda objekt, som till exempel
fornlämningar. Åtgärderna berör i stor utsträckning befintlig infrastruktur och
då kan även kommunikationshistoriska kvaliteter påverkas (exempelvis om en
väg breddas och korsningar ändras). Bedömningen är därför att det finns en
risk att målen för kulturmiljö kan motverkas i referensalternativet.
x Naturmiljö
Flera av åtgärderna som rör väg och järnväg i referensalternativet ligger i områden med känsliga naturmiljöer. Utan särskilda åtgärder kan det därför inte
uteslutas att dessa naturmiljöer till exempel påverkas av ökad bullerstörning.
Bedömningen är därför att referensalternativet kan komma att innebära negativa effekter för naturmiljön och att det finns en risk att målen motverkas.
x Människors hälsa
Flera av åtgärderna syftar till att exempelvis förbättra trafiksäkerheten. Samtidigt kommer vissa åtgärder innebära ökat buller. Den samlade bedömningen
är dock att åtgärderna i referensalternativet har en möjlighet att sammantaget
bidrar till människors hälsa.
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x Befolkning - sammanhållen bygd
Säkerhetshöjande åtgärder är positivt för befolkningen, men kan också innebära att den fysiska barriär som vägarna utgör blir mer omfattande, till exempel om de blir mittseparerade. Med åtgärder som bibehåller eller förbättrar
tillgängligheten utmed och invid befintlig infrastruktur bedöms det dock finnas en möjlighet att åtgärderna i referensalternativet bidrar till måluppfyllnad.
x Befolkning – rekreation och friluftsliv
Eftersom de namngivna objekten huvudsakligen omfattar befintlig infrastruktur bedöms påverkan på rekreation och friluftsliv bli begränsad. Åtgärder som
förbättrar för exempelvis cykeltrafik är positiva och sammantaget bedöms det
finnas en möjlighet att åtgärderna i referensalternativet bidrar till måluppfyllelse.
x Olycksrisk
Flera av åtgärderna syftar till att öka trafiksäkerheten och robustheten i trafiksystemet. Den samlade bedömningen är därför att åtgärderna bidrar till
måluppfyllnad.
x Förorenad mark
I de fall förorenade massor upptäcks i samband med genomförandet av åtgärderna kommer dessa att tas om hand. Eftersom de namngivna åtgärderna i
huvudsak omfattar befintlig infrastruktur är det sannolikt att det påträffas
markföroreningar, vilka således saneras. Bedömningen är därför att målet
uppfylls.
x Vatten
Flera av åtgärderna ligger i nära anslutning till skyddade vattenområden. Bedömningen är därför att det finns risk för att målet inte uppfylls.
x Materiella tillgångar
I betydelsen areella näringar, ämnen och material samt övriga ändliga resurser bedöms det finnas en möjlighet att åtgärderna bidrar till målet. Bedömningen bygger framförallt på att det i huvudsak är befintlig infrastruktur som
ingår i form av trafiksäkerhetsåtgärder och kapacitetsökning. Därmed sparas
naturresurser och intrång i produktiv jord- och skogsbruksmark begränsas.
x Klimat
Många av åtgärderna syftar till att minska klimatpåverkan. Bedömningen är
därför att åtgärderna tillsammans bidrar till målet.
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18 Generella rekommendationer
Detta kapitel kommer att skrivas i den slutliga rapporten som planeras att färdigställas i
början av 2018. En tydligare inriktning för utbyggnad av systemet för höghastighetsjärnväg förväntas i kommande åtgärdsplanering under 2017, detta kommer troligen att påverka rekommendationer till fortsatt arbete.
Nästa skede efter denna förberedande studie är järnvägsplan som styrs av Lagen om byggande av järnväg. I detta skede sker bland annat lokalisering av järnvägsanläggningen.
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