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 Kommunfullmäktige 

 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ärendet remitteras till Tekniska nämnden för fortsatt handläggning. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 

ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 

vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 

under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 

effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 

beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 

utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 

gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 

fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 

fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 

dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 

Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 

på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 

Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 

gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 

skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 

uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 

Servicekontoret specifikt men förutsätts gälla samtliga kommunala förvaltningar 

då dessa är samma juridiska person och varken näringsliv, statliga myndigheter, 

Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i normalfallet ser någon skillnad. 

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 

besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 

cityringen i syfte att Borås Stad får möjligheten att genom Servicekontoret 

teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Kommunstyrelsen anser att verksamheten nödvändigtvis inte behöver tilldelas 

Servicekontoret i första hand, utan att ansvarig nämnd med fördel kan 

genomföra en upphandling för att utse aktör som ska genomföra renhållningen. 

Mot denna bakgrund remitteras förslaget till Tekniska nämnden för fortsatt 

handläggning. 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Servicenämnden 

 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


