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Art: Styrelsesammanträde

Mid: Torsdag den 16 juni, 2022 kl. 15:56 17.40

Plats: Gothia Tower i Göteborg

Omfattning: §186 - § 200

Beslutande:
Magnus Johansson, ordförande (S)
Björn Bergquist, vice ordförande (M)
Eva Österlund Hjort (S) beslutsfattare under tiden 16:45-17.40
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Annika Pehrsson (SD)

                 
Ersättare:
Melanija Nehmé-Duranec (S)
Jonas Natt och Dag (SD)
Anders Johansson (M)  
Ulf Landegren (C)

                     Oliver Toivanen (S) ersättare i beslutsfattande för Eva Österlund Hjort (S) under tiden 
                     15:56 16:45
                      
                  Övriga:

Patrik Johansson, VD 
Anna Axekull, Fastighetschef 
Magnus Arnesson, Fastighetsförvaltare (via Teams)

§ 186
Sammanträdets öppnande 

Magnus Johansson, ordförande (S) hälsar styrelsen och tjänstepersoner välkomna. 

§ 187
Upprop

Frånvarande: Jonas Natt och Dag (SD)

Eva Österlund Hjort (S) deltog 16:45 17:40
Magnus Arnesson deltog 16.10 -16.20

§ 188
Protokolljusterare

Styrelsen beslutar 
att jämte Magnus Johansson, ordförande (S) justera dagens protokoll 
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       utses Björn Bergquist, vice ordförande (M).

  

§ 189
Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 190
Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 191
Information Projekt

Fastighetschefen informerade om

Borås Djursjukhuset
Borås Arena
Strömsdal 

Fastighetsförvaltare Magnus Arnesson informerade om gröna investeringar
i fastighetsbeståndet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 192
Upphandling av arkitekt.

Styrelsen beslutar att godkänna och anta anbudet och ge VD i uppdrag att teckna 
avtal.
    

§ 193
VD Rapport nr 21

Ekonomi: 
Koncernen, IBAB preliminära resultat t.o.m. 2022-05-31 beräknas till 10 mkr. Se 
särskild punkt, resultatrapport. 
Koncernen, IBAB resultat helår 2022 på 12,3 mkr följer budget. 
Koncernens nettoinvesteringar tom 2022-05-31 är 2,3 mkr. 

Fastighetsrapport: 

Förvärv av ny fastighet:
                    Utredning avseende förvärv av 3 olika fastigheter pågår. 
                     Eventuellt beslut kommande styrelsemöten. 
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Ryavallen 5 (Borås Arena) 
En avsiktsförklaring är framtagen och översänd till Borås Arena AB gällande 
önskemål om hyresgästanpassningar av Borås Arena som framförts under våren. 

  
                     Administration/Personal

VD inbjuden och genomförde en presentation 2022-05-30 till Stadshus AB:s 
styrelse om IBAB, målet för bolagets verksamhet, aktuellt i dagsläget, projekt 
utveckling tidiga skeden och fokus möjligheter/utmaningar 2023-2025. 
Stigande marknadsräntor och finansiella prognoser. 
Uppdatering om arbetet med att ta fram struktur för beslutad vision och 
övergripande mål pågår. Se särskild punkt styrelsen strategidagar 16-17/6. 
Uppstart riskanalys och internkontroll 2023 vid styrelsemöte juni. 
Semester- och resursplanering klar. 
Sommar praktikant under 3 veckor på fastighetsavdelningen. 
Policy för kontroll och skötsel för alla IBAB koncernen fastigheters el 
anordningar/anläggningar är under framtagning för beslut.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 194
Ekonomiska rapporter

VD informerade om ekonomiska rapporter och utfallet t o m 2022-05-31
för IBAB:s bolag samt hela koncernen. Preliminära resultaten är bättre än budget.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.

§ 195
Uppföljning internkontrollplan 2022

VD informerade om uppföljning av internkontrollplan 2022.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga informationen till handlingarna.

§ 196
Internkontrollplan / Riskanalys för 2023

Styrelsen genomförde dialog om risker som underlag för interkontrollplan 2023. 
Workshop fortsätter vid styrelsesammanträde i september.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga riskanalysen 
till handlingarna och fortsätta med workshop i september.

   
    
  § 197



PROTOKOLL
2022-06-16

4

Delegationsordning

Styrelsen beslutar att återremittera underlaget för vidare beredning och för beslut på 
nästkommande styrelsemöte.

   § 198
   Remiss

                      Ärende 2022-1430 - Missiv till remiss Miljöprogram

                      Styrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

§ 199
Anmälningsärende:

a) Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 § 63 Personalekonomisk redovisning 2021
b) Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28 § 73 Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022; 2026022-00229
c) Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 62 Årsredovisning 2021
d) 2022-00118 Skrivelse Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2021
e) Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11  § 145 Lupp 2017 avslutande 
    rapportering av handlingsplaner

                   § 200
Övriga frågor

-

Tid för nästa styrelsesammanträde är den 15 september 2022 kl. 15:00
Plats: IBAB, Fabriksgatan 12 Borås

Vid protokollet

Patrik Johansson
                 VD

Justeras:

Magnus Johansson (S)
       Ordförande Björn Bergquist (M)

                        Vice ordförande



FINANSRAPPORT 2022-07-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-06-30 2022-07-31
Räntebärande likviditet 636,5 822,9 840,9
varav:  -medel på underkonto i koncernkontot 202,5 296,4 318,4

-skattekonto, övriga bankkonton 210,3 213,4 207,7
-externa placeringar 223,7 313,1 314,8

Intecknad likviditet 582,1 664,0 664,0
varav: -avsättningar till pensioner 590,7

-avsättningar för medfinansiering 42,8

-övriga avsättningar 30,5

Förändringar i likviditeten   
Kommentar: 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 211231 Fsg/köp 2022 Marknadsvärde 220731 Orealiserat +/-*)
Simplicity Likviditetsfond 42,0 24,2 65,8 -0,4
Stoebrand Företagsobligationsfond*) 30,3 13,6 42,1 -1,7
Storebrand Grön Obligationsfond*) 32,0 14,1 44,0 -2,2
Storebrand Obligationsfond*) 7,4 3,2 10,2 -0,5
Storebrand Global Företagsobligationsfond Plus A*) 8,3 3,5 11,2 -0,6
Handelsbanken kortäntefond 48,8 0,0 48,5 -0,3
SEB Företagsobligationsfond 12,9 5,6 17,7 -0,8
SEB Korträntefond 0,0 17,2 17,1 -0,1
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 9,4 4,1 12,8 -0,7
Öhman Grön obligationsfond AB 6,5 2,9 8,9 -0,5
Öhman FRN Hållbar A 26,0 11,7 36,6 -1,1

223,7 100,1 314,8 -9,0
*)Tidigare SPP, nytt namn fr o m 220607 Realiserade vinster/förluster under året 0,0

2020-12-31 2021-12-31 2022-07-31
Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen 372,4 383,1 374,6
Krediter med borgen av Borås Stad 353,7 364,4 355,9
Ränte- och amorteringsfria krediter 18,7 18,7 18,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2021-12-31 2022-06-30 2022-07-31
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 570,5 9 671,3 9 737,9
Upplåning - Borås Stad 0,0 46,0 100,3
Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 251,4 233,6 245,9
Upplåning - Certifikat 800,0 880,0 880,0
Upplåning - Kommuninvest 5 095,1 5 511,7 5 511,7
Upplåning - Banker, övrigt -475,9 0,0 0,0
Upplåning- Obligation 3 900,0 3 000,0 3 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 570,5 9 671,3 9 737,9

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC
2022-06-30

Lånevolym: 7 254,7
Räntekostnad (inkl kreditlöften): 48,2
Snittränta: inkl kreditlöften 0,66%
Genomsnittlig lånemarginal: 0,10%
Återstående räntebindningstid (år): 2,25
Återstående kapitalbindningstid (år): 2,27
Andel lån med förfall inom 12 mån.: 31%
Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym) 0,05%

Räntekostnadsprognos internbankens nuvarande upplåning exkl EMC
2024

Lånevolym per 2022-06-30 7 321,2
Räntekostnadsprognos (inkl kreditlöften) 115,6
Snittränteprognos 1,58%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC
2022-06-30

Lånevolym: 2 416,7
Snittränta: 2,28%
Återstående räntebindningstid (år): 11,78
Återstående kapitalbindningstid (år: 11,78
EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL
2022-06-30

Lånevolym: 9 671,3
Snittränta 1,07%
Återstående räntebindningstid (år): 4,63
Återstående kapitalbindningstid (år): 4,64
 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid
Nordea Kontokredit 400 0 2023-08-31
Nordea Kreditlöfte 750 0 2023-07-31
SHB Kreditlöfte 750 0 2023-07-31
SEB Kreditlöfte 750 0 2023-07-31
Swedbank Kreditlöfte 750 0 2023-07-31
Summa 3 400 0,0

12,29
12,29

11,69
11,69

2021-12-31 2022-07-31
2 500,0 2 416,7
2,22% 2,28%

0,05% 0,05%

0,07% 0,09%

2,38 2,16
30% 32%

2,37 2,16

39,9 48,9
0,56% 0,67%

2021-12-31 2022-07-31
7 070,5 7 321,2

4,85 4,53
4,86 4,53

2021-12-31 2022-07-31
9 570,5 9 737,9
1,00% 1,07%

1,38% 1,94%

2023 2025
7 321,2 7 321,2
101,1 141,8



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit
Snittränta 

(momentan) *)
Räntekostnad 
(momentan)

Riskanalys, räntan stiger 
med 1%

Skuldökning (+) jmf med 
211231

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,71% 0,00% 0,0 0 0,0
BOSTÄDER 3 157,4 3 450,0 1,11% 0,32% 35,1 10,9 139,5
BEMAB 3 824,7 4 747,0 2,02% 0,38% 77,1 5,7 -17,5
varav EMC 2 416,7 0,0
ELNÄT 897,3 1 300,0 0,84% 0,20% 7,6 3,0 52,2
VISKAFORSH 503,0 530,0 1,16% 0,41% 5,8 1,6 21,5
STADSHUSAB 200,7 204,8 0,53% 0,00% 1,1 1,1 0,0
IBAB konc 262,5 410,0 1,05% 0,17% 2,8 1,0 -5,6
FRIBO 211,9 281,0 1,49% 0,35% 3,2 0,6 14,7
SANDHULTSB 245,3 305,0 1,19% 0,44% 2,9 0,8 -2,5
TOARPSHUS 183,8 332,0 1,24% 0,46% 2,3 0,7 -2,9
DJURPARK 114,6 180,0 0,71% 0,00% 0,8 0,4 1,0
PARKERING 87,0 150,0 1,09% 0,38% 0,9 0,3 -6,5
BORÅSBORÅS 8,1 22,0 0,71% 0,00% 0,1 0,0 -8,5
INKUBATORN 0,0 2,6 0,71% 0,00% 0,0 0,0 0,0
AKADEMIPLATSEN 41,7 65,0 0,71% 0,00% 0,3 0,1 -17,9

9 737,9 12 179,4 1,40% 0,33% 139,9 26,1 167,4

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,16 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,16 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 31% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 146% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2022-06 30 på nominellt 2 044,5 mkr har ett marknadsvärde på 43,3 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
Det har även under de senaste månaderna skett svängningar på räntemarknaden vilket resulterat i ränteuppgång. 
I takt med att befintliga lån omsätts och när det blir aktuellt med nypplåning kommer upplåningskostnaden att påverkas.
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Inledning

Hållbara perspektiv
Beskrivning

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem?

Ja Ja Ja

Kommentar Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, giltigt till och med 20 december 2022.

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat?

Bedömning ej gjord Ja Ej aktuellt

Kommentar Ej aktuellt (är diplomerade till och med 20 december 2022).

1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2

0 0 

Kommentar För skolas och förskolans restauranger gäller följande: Trots kompensation med 
tilläggsbudget för livsmedel under 2022 till förskolan och skolan, så har kostverksamheten inte möjlighet 
att öka andelen ekologiskt med nuvarande skenande livsmedelspriser. De har fortfarande, sedan 
livsmedelsavtalen 2019, att hantera den 10-procentiga kostnadsökning av livsmedelspriserna som 
finansierar distributionscentralen, samt strävar efter att kunna bibehålla nuvarande kvalitetsnivå på 
livsmedel och matsedlar.

Miljörapport Tertial 2 2022 för Kommunstyrelsens verksamhet utifrån de frågor som finns 
dokumenterade i programvaran Stratsys. Kommunstyrelsens miljöarbete styrs av miljömålen och andra 
styrdokument, uppdrag och åtaganden. Utöver det som efterfrågas i uppföljningen har 
kommunstyrelsen bland annat också arbetat utifrån energi- och klimatstrategin och kommunernas 
klimatlöften. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor.

Ja Ja Ja

Kommentar Ja, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter. Arbete pågår för att införa 
så kallad kategoristyrning, vilket innebär en tydligare framförhållning. Fördelarna är man kan fokusera på 
respektive leverantörsmarknad samt nå verksamhetsutveckling och besparingar och också tydligare 
fokusera på att nå miljömålen för den specifika kategorin.

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel.

Ja Ja Ja

Kommentar Borås har hyra av entrémattor, liftar, maskiner och ställningar, kaffeautomater, mobiler och 
datorer, vattenautomater, gas-och gasolflaskor. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har 
genomförts. Förhoppningen är att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade.

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats?

Nej Nej Nej

Kommentar System för återbrukade inventarier har inte upprättats ännu, men under hösten 2022 kommer 
en ny person att påbörja arbetet med cirkulära flöden. Under 2022 har ett nytt avtal med denna inriktning 
träffats för arbetskläder inom vård och omsorg, lokalvård, kök och förskola. Avtalet innebär att det finns 
möjlighet att inrätta ett cirkulärt flöde under avtalsperioden 4 år. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in?

Ja Ja Ja

Kommentar Ja, upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
systemet.

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut?

Ja Ja Ja

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.
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2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria?

Nej Nej Nej

Kommentar Produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller matfetter 
och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper.

Hållbar natur
Beskrivning

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

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Lägesbeskrivning

Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen?

Kommentar Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark”. I 
riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, rekreation/friluftsliv.

En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt.

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras.
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Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10  

www.skolinspektionen.se 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås 
kommun  

Beslut 
Skolinspektionen godkänner Alingsås Yrkesgymnasium AB (556729-0548) som huvudman för 
gymnasieskola vid Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. Godkännandet avser 
utbildning på det nationella fordons- och transportprogrammet inriktning transport. 

Bakgrund  
Alingsås Yrkesgymnasium AB har ansökt om godkännande som huvudman vid Alingsås 
Yrkesgymnasium i Alingsås kommun. Ansökan avser en utökning. 

Alingsås Yrkesgymnasium AB har sedan tidigare godkännande att bedriva verksamhet vid 
Alingsås Yrkesgymnasium i Alingsås kommun enligt Skolinspektionens beslut den 24 januari 
2012 (dnr 320-2011:5451), den 14 januari 2013 (dnr 320-2012:5484) och den 22 december 
2015 (dnr 320-2015:6961). 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudman för gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Det framgår av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).  

Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat 
insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den enskilde ska också ha ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt ha 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen ska 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas.  

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola 
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eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna också beaktas. Det anges i 2 kap. 5 § skollagen. 

Vid prövning av juridisk person ska prövningen omfatta den verkställande direktören och andra 
som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över 
verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag 
eller andra handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett 
väsentligt inflytande över verksamheten. Det anges i 2 kap 5 a § skollagen. 

Ägar- och ledningsprövning 
Skolinspektionen har mot bakgrund av utredningen i ärendet fastställt ägar- och 
ledningskretsen till att omfatta följande personer:  

Björn Sultan och Christer Sjöberg. 

Ovanstående personer har prövats i egenskap av ägare med väsentligt inflytande och/eller 
styrelse- och ledningsperson i Alingsås Yrkesgymnasium AB. 

Det har av utredningen i ärendet inte framkommit annat än att ägar- och ledningskretsen 
genom erfarenhet eller på annat sätt förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten samt att samtliga personer inom ägar- och ledningskretsen i övrigt bedöms som 
lämpliga. 

Huvudmannens förutsättningar 
Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den samlade bedömningen att Alingsås Yrkesgymnasium AB har ekonomiska 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten samt även i övrigt har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta utbildningen.  

Påtagliga negativa följder  
Enligt Alingsås kommun finns det 564 ungdomar i åldern 16 år i kommunen år 2022. 
Kommunen beräknar att det år 2026 kommer att finnas 599 ungdomar i åldern 16 år i 
kommunen.  

Alingsås Yrkesgymnasium AB har uppgett att de avser att starta den ovan rubricerade 
utbildningen läsåret 2023/24 med 5 utbildningsplatser.  

Skolinspektionen har gett Alingsås kommun och närliggande kommuner tillfälle att yttra sig 
över ansökan. Av de yttranden som inkommit framgår följande. 

Alingsås kommun har uppgett att de ingår i samverkansavtalet för Göteborgsregionen (GR) som 
omfattar 13 kommuner med en gemensam antagning till gymnasieskolor. I Alingsås kommun 
finns idag en kommunal gymnasieskola (Alströmergymnasiet) och en fristående gymnasieskola 
(Alingsås yrkesgymnasium). Den kommunala gymnasieskolan erbjuder inte den sökta 
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utbildningen. Den fristående skolan erbjuder fordons- och transportprogrammet inriktningarna 
personbil samt lastbil och mobila maskiner. 

Kommunen har vidare uppgett att tre utbildningsanordnare inom GR erbjuder sökt program 
och inriktning och att det är av vikt att noga följa utbudet av gymnasieplatser inom GR för att 
fortsätta minska antalet tomma utbildningsplatser. Ett ökat utbud av fristående gymnasieskolor 
innebär dock en större valfrihet och fler möjligheter för elever och vårdnadshavare. Kommunen 
ställer sig därför positiv till, och tillstyrker, ansökan.  

Göteborgs kommun har uppgett att gymnasieorganisationen för de nationella programmen 
inom GR för närvarande är överdimensionerad och att en befolkningsökning i sig inte medför 
ett behov av ytterligare utbildningsplatser. Detta gäller framför allt platser på yrkesprogram där 
bristande efterfrågan medför att behovet av platser ligger på en relativt konstant nivå trots att 
antalet 16-åringar tidigare ökat. Fordons- och transportprogrammet inriktning transport finns 
idag som möjligt val för de sökande som väljer gymnasieskola inom GR, däribland på en 
kommunal gymnasieskola i Göteborgs kommun. Kommunen har vidare uppgett att 
preliminärantagningen 2022 visar att det fortsatt råder en överetablering på utbildningen. En 
utökning av antalet utbildningsplatser riskerar att medföra negativa konsekvenser för befintliga 
utbildningsanordnare. Antalet elever på befintliga skolor riskerar att bli så litet att det påverkar 
möjligheten att anställa och behålla behöriga yrkeslärare, vilket i sin tur minskar elevernas 
möjligheter till val av kurser inom utbildningen. Detta ger negativa pedagogiska effekter på sikt 
och skapar inte stabilitet att bedriva utbildning. Kommunen har mot denna bakgrund bedömt 
att den sökta utökningen inte motsvaras av elevgruppens behov och önskemål och att ett 
godkännande därmed skulle bidra till ökad överetablering på det aktuella programmet.  

Bollebygds kommun har uppgett att kommunen inte har gymnasieskola med nationella 
program i egen regi och att det därmed inte finns någon direkt påverkan av en etablering för 
Bollebygds kommun. Kommunen har vidare uppgett att man dock ser att det är viktigt för 
gymnasiesamverkan i närområdet att hänsyn tas till de ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som presenteras av Alingsås kommun. 

Essunga kommun har uppgett att man inte har några synpunkter att yttra på remissen. Borås 
kommun avstår från att yttra sig. 

Skolinspektionen har gett sökanden tillfälle att inkomma med synpunkter på kommunernas 
yttranden. Sökanden har uppgett att Alingsås kommun ställer sig positiva till ansökan. 
Alströmergymnasiet erbjuder 11 nationella program men inte den sökta utbildningen. 
Sökanden har vidare uppgett att deras skola bara erbjuder program som inte erbjuds på 
Alströmergymnasiet. 

Vidare har sökanden uppgett att Göteborgs kommuns yttrande inte tycks gälla sökanden i den 
mening att Göteborg har en överetablering av gymnasieplatser i Göteborg men sökanden 
tillhör en annan kommun som inte ens angränsar till Göteborg. Alingsås har elever som måste 
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pendla i tre år för att få transportutbildning. Transportinriktningen har aldrig erbjudits i 
Alingsås. Vidare har sökanden uppgett att överetableringen i Göteborg gällande fordons- och 
transportprogrammet inte gäller inriktningen transport, där fyller MTG sina platser. Sökanden 
har därtill anfört att Alingsås ingår i GR-regionen när eleverna söker till gymnasiet men det 
finns varje år elever som uppger till SYV att de vill gå transport men inte vill pendla till 
Göteborg, vilket medför att de söker till ett annat program. Avslutningsvis har sökanden 
uppgett att de garanterat kommer att fylla de sökta fem platserna på transportinriktningen 
med elever från Alingsås kommun. 

Skolinspektionen gör följande bedömning. 

Alingsås kommun erbjuder inte det sökta programmet. Uppgifter från Alingsås kommun visar 
att det inför läsåret 2022/23 finns tre behöriga elever som sökt fordons- och 
transportprogrammet inriktning transport i Göteborgs kommun, två behöriga elever som sökt 
utbildningen i Vårgårda kommun samt en behörig elev som sökt utbildningen i Vara kommun. 

Av förarbeten till bestämmelserna framgår att följderna, för att uppfylla kravet på att vara 
”påtagligt negativa”, ska antas bestå på längre sikt och att en period om fem år kan tjäna som 
riktmärke (prop. 2009/10:157 s. 21). Det framgår vidare att den omständigheten att en 
kommun kan tvingas att planera om och göra omfördelningar i sin egen skolverksamhet i ett 
kortare perspektiv inte ska vara tillräckligt för att ett godkännande inte ska ges.  

Det ankommer på kommunen att påvisa att de följder som påtalas har en bestående karaktär. 

Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kommun, som närliggande kommun, inte närmare 
redogjort för på vilket sätt en etablering skulle medföra ökade kostnader eller om de 
konsekvenser som kommunen hänvisat till är av bestående karaktär. Det har enligt 
Skolinspektionens mening inte heller på något annat sätt framkommit att en etablering skulle 
medföra påtagliga negativa följder på lång sikt för Alingsås kommun eller någon annan 
närliggande kommun.  

Skolinspektionens helhetsbedömning är därmed att en etablering av den sökta utbildningen 
inte skulle innebära sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del 
av skolväsendet som anordnas av Alingsås kommun eller närliggande kommuner att ansökan 
ska avslås. Vid bedömningen har Skolinspektionen tagit hänsyn till att den sökta utbildningen 
inte bedrivs i kommunen, antalet behöriga förstahandssökande till det nationella 
programmet/inriktningen som bedrivs av närliggande kommuner samt antalet 
utbildningsplatser som sökanden planerar att erbjuda. Skolinspektionen bedömer vidare att de 
invändningar mot en etablering som framförts i yttrandena inte är av den grad att ansökan ska 
avslås. 
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Villkor för godkännandet 
Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2023 under förutsättning att det vunnit laga 
kraft. 

Upplysning 
När en enskild huvudman har godkänts för en utbildning ska utbildningen starta senast vid 
början av det läsår som inleds två år efter godkännandet. Det framgår av 2 kap. 3 a § 
gymnasieförordningen. 

Det innebär att den utbildning som omfattas av godkännande enligt detta beslut ska starta 
senast vid början av läsåret 2024/25.  

Om utbildningen inte har startat inom denna tidpunkt kommer Skolinspektionen att återkalla 
godkännandet. Om det endast är en del av utbildningen som inte har startat vid denna tidpunkt 
kommer återkallelsen avse endast den delen. Detta gäller även om utbildningen i annat fall inte 
har bedrivits under en sammanhängande tid av två år. Det framgår av 26 kap. 14 b § skollagen. 

Alingsås Yrkesgymnasium AB ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 2 kap. 5 a § 
skollagen till Skolinspektionen senast en månad efter förändringen. 

Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039). 

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet för 
skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person. 

Etableringskontroll  
Skolinspektionen kommer att genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och den 
godkända utbildningen inför skolstart. Mer information om etableringskontrollen finns på 
Skolinspektionens webbplats.  

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 
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På Skolinspektionens vägnar 
 

 
Beslutet har fattats av Carin Clevesjö, enhetschef.  

Frida Hedberg har varit föredragande/utredare i ärendet. 

Kopia till 
Alingsås kommun 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Borås kommun 
Essunga kommun 
Göteborgs kommun 
Herrljunga kommun 
Lerums kommun 
Partille kommun 
Trollhättans kommun 
Vårgårda kommun 
SCB 
CSN 

 

Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. Om 
inget överklagande kommit in inom denna tid anses beslutet ha vunnit laga kraft. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud. 
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för motta-
gande av ensamkommande barn 2023

Kommun Förslag till kom-
muntal

Ale 3,21
Alingsås 3,61
Bengtsfors 1,00
Bollebygd 1,00
Borås 9,74
Dals-Ed 1,00
Essunga 1,00
Falköping 3,03
Färgelanda 1,00
Grästorp 1,00
Gullspång 1,00
Göteborg 50,97
Götene 1,33
Herrljunga 1,00
Hjo 1,00
Härryda 3,90
Karlsborg 1,00
Kungälv 4,67
Lerum 4,29
Lidköping 3,52
Lilla Edet 1,20
Lysekil 1,14
Mariestad 2,28
Mark 3,36
Mellerud 1,05
Munkedal 1,00
Mölndal 6,04
Orust 1,73
Partille 3,57



2022-08-19 Dnr. 851-33322-2022
Sida
2(2)

Skara 1,52
Skövde 5,38
Sotenäs 1,45
Stenungsund 2,62
Strömstad 1,12
Svenljunga 1,00
Tanum 1,50
Tibro 1,14
Tidaholm 1,11
Tjörn 2,06
Tranemo 1,00
Trollhättan 5,46
Töreboda 1,00
Uddevalla 5,15
Ulricehamn 2,43
Vara 1,99
Vårgårda 1,23
Vänersborg 3,86
Åmål 2,04
Öckerö 1,25
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Migrationsverkets anvisningsmodell för kommunernas 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn 
Kommunerna ansvarar för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. 
Migrationsverket ansvarar för att anvisa en kommun för mottagande av barnet. 
Anvisningarna sker till kommunerna genom ett fördelningssystem som baseras på 
att respektive kommun tar emot en fastställd andel av det totala antalet 
ensamkommande barn som söker asyl. 

Anvisningar 
Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin andel 
såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att kommunen 
omfördelat sin andel till annan kommun.
(se nedan under avsnittet Omfördelning av andelar). 

Andelar 
Samtliga kommuner kan omfattas av anvisning för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn och tilldelas därmed en andel om minst en (1) promille. 

Innan Migrationsverket fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med 
länets kommuner, ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar 
av andelarna på kommunnivå inom länet. Om styrningen i aktuellt års 
regleringsbrev tillåter det kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel 
sätts till en lägre nivå än en (1) promille, ända ned till noll. 

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid 
Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga 
föregående 12-månadersperiod. 

Andelarna fastställs i december månad varje år och löper därefter under 
nästkommande kalenderår. 

Grundförutsättningar 
Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande anvisningar 
såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll. 

Samtliga anvisningar, utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas 
lika vid beräkning av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel. 

Måluppfyllelse 
Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inkluderas vid 
beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. 

Beräkningstiden är periodiserad och första perioden utgörs av tiden 1 januari 2016 
till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna av 
kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 december 
2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att kommunernas 
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respektive andelar kan variera något från år till år medan måluppfyllelsen, på grund 
av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i samband med att andelens storlek 
förändras. Antalet anvisningar till en kommun ställs alltså i relation till samtliga 
anvisningar som skett under respektive beräkningsperiod och det antal av dessa 
anvisningar kommunen borde fått utifrån sin andel vid beräkning av 
måluppfyllelse. 

Variabler för framtagande av andelarna 
1. Befolkningsmängd
2. Antal ensamkommande barn 

a. anvisade1 och
b. kommunmottagna inklusive följdinvandring2

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inklusive följdinvandring, 
exklusive 2b ovan 

4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet 
boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. 
ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för 
anvisningens ikraftträdande. 

Förklaringar till variablerna 
1. Befolkningsmängd
70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. 

Kommuner med en relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. 
Utgångspunkt är statistik från SCB. 

2. Antal ensamkommande barn 
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande barn 
i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i övriga kommuner. 
Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett stort mottagande av 
ensamkommande barn justeras neråt. 

Variabeln består av två delvariabler: 
a. Anvisade barn (enligt 3 § andra stycket LMA).

o Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik 
från den 1 januari 2016 till senaste föregående halvårsskifte.

b. Kommunmottagna ensamkommande barn och eventuell följdinvandring till 
barnet (ett ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd blir 
kommunmottaget i den kommun till vilken barnet blir utskrivet från 
Migrationsverkets mottagningssystem). 

o Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik 
för den senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till 
halvårsskifte. 

                                                                
1 Enligt  § andra stycket lagen ( : ) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)
2 Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen ( : ) om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar
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3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj 
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i relation till 
befolkningsmängden. Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett 
högt antal kommunmottagna justeras neråt.

I denna variabel inkluderas även följdinvandring, exklusive de som eventuellt 
ingick i 2b ovan. 

Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste tolvmånadersperioden 
räknat från halvårsskifte till halvårsskifte. 

4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i ankomstkommuner 
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn för 
asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem under 
aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för icke anvisade 
asylsökande ensamkommande barn under aktuell tolvmånadersperiod, i relation till 
befolkningsmängden. Detta innebär att andelen för kommuner med ett relativt sett 
högt antal boendedygn justeras neråt. 

Tillägget innebär att icke anvisade barn räknas två gånger som kompensation för 
ankomstkommuner

Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för senaste tolvmånadersperioden 
räknat från halvårsskifte till halvårsskifte. 

Omfördelning av andelar 
Sedan hösten 2018 finns möjlighet, beroende på regeringens styrning i 
Migrationsverkets regleringsbrev, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett 
län ända ned till noll promille. 

En kommun kan omfördela hela, eller delar av, sin andel till en (1) annan 
mottagande kommun. 

Flera kommuner inom samma län kan omfördela sina andelar – även med samma 
mottagande kommun. 

En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort andel. 

En omfördelning är giltig under kommande kalenderår.

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan kommun 
kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse kommunen skulle 
haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till den egna kommunen.

En kommun som tagit emot andel från annan kommun kommer då 
omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man uppnått enbart med 
de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen som grund. 

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, 
stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen. 
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Eventuella anknytningsanvisningar sker utan hänsyn till måluppfyllelse och kan 
därför riktas även till kommuner som omfördelat hela eller delar av sin andel till 
annan kommun. 

Anknytningsanvisningar tillförs den anvisade kommunens måluppfyllelse.
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2023
 

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar 
för mottagande av ensamkommande barn för 2023.

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-
verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-
efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-
ningar av andelstalen. 

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-
dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 
meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-
ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 8 november. Begäran om 
omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 
till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vid frågor kontakta:
Daniel Uddling
daniel.uddling@lansstyrelsen.se 
010-22 444 71

Med vänliga hälsningar

Pia Falck
Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor 
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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Bilaga 1, Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 
barn 2023

Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn.
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Integritetsskyddsmyndigheten E-post: imy@imy.se | Telefon: 08-657 61 00 | Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Blanketten fortsätter på nästa sida

Endast myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse 
behöver enligt kamerabevakningslagen tillstånd för kamerabevakning om 
de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Det innebär att 

måste däremot följa reglerna i dataskyddsförordningen och övriga regler i 
kamerabevakningslagen. Läs mer om kamerabevakning på www.imy.se/kamera.

Förbered er innan ni fyller i blanketten så att ni har alla uppgifter ni behöver.

Gör så här:

öppna den i Adobe 
Reader och fyll sedan 
i blanketten med hjälp 
av de interaktiva fälten. 
Skicka därefter den 
ifyllda blanketten och 
tillhörande underlag per 
e-post till imy@imy.se. 

Ansökan om tillstånd för 
kamerabevakning

Kontaktperson för ansökan
Kontaktpersonens 
namn

Kontaktpersonens 
telefonnummer

Kontaktpersonens 
e-postadress

Organisationen som söker tillstånd
Organisationens namn

Organisationsnummer

E-postadress till 
organisationen
Telefonnummer 
till växeln
Organisationens 
postadress

Skriv postadressen, inte besöksadressen.

Om nej, varför omfattas ni av tillståndskravet?

Utöver myndigheter är det endast aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver tillstånd för att 
kamerabevaka. Uppgiften av allmänt intresse måste även framgå av lag, annan författning, kollektivavtal eller 
annat beslut. Som exempel kan nämnas hälso- och sjukvårdsverksamhet, där uppgiften av allmänt intresse 
fastställs i bland annat hälso- och sjukvårdslagen samt skolväsendet vars uppgifter fastställs i skollagen. Det kan 
också vara fråga om en uppgift av allmänt intresse som bedrivs på uppdrag av till exempel en kommun. 

Är ni som söker en myndighet?

Ja

Nej

Peder Englund

033-35 77 55

peder.englund@boras.se

Borås Stad 

212000-1561

boras.stad@boras.se

033-35 70 00

Borås Stad, 501 80 Borås
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Den som ska utföra kamerabevakningen

Om ja, namn på den som sköter kamerabevakningen.

Kan vara till exempel en larmcentral eller ett bevakningsföretag.

Ska ni anlita någon, till exempel ett externt företag, för att sköta kamerabevakningen?

Ja

Nej

Kamerabevakningen

Adress till platsen som ska bevakas

Beskriv området som ni vill bevaka

Vilken typ av område vill ni bevaka? Är det till exempel ett skolområde, 
ett industriområde eller en parkeringsplats? Vilka aktiviteter pågår 
på området? Hur är området utformat? Har det till exempel öppna 
ytor, gångstråk och anordnade platser för nöje och rekreation? 

Vilka har tillgång till området? Vilka vistas där? Har allmänheten 
obegränsat tillträde till området eller begränsas tillträdet på något 
sätt, exempelvis till vissa områden, under vissa tider eller dagar?
Bifoga bilder på de områden ni vill bevaka.

Vad är syftet med kamerabevakningen?

Till exempel att förebygga, förhindra eller utreda brott på en brottsutsatt 

för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Andra 

exempel är att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän 
ordning och säkerhet eller att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Delar av Allégatan, Österlångatan, Stora Brogatan och Torggatan. Se bifogad karta sid 17 i bilaga 1.

Delar av gator/platser i centrala Borås dit allmänheten har tillträde. På gatorna återfinns bland annat verksamheter såsom 
butiker, restauranger, gångstråk och entréer till bostäder etc. Två av gatorna går parallellt med Stora torget. Se vidare 
bifogade kartor i bilaga 3. 

Syftet med att kamerabevaka aktuella platser i centrala Borås är dels att, i kombination med andra trygghetsskapande 
åtgärder, upptäcka, förebygga och förhindra kriminalitet och dels att öka tryggheten i centrum. Därutöver ska 
förutsättningar skapas för att kunna utreda och lagföra framtida brott, vilket även ska vara ett verktyg i att motverka den 
organiserade brottsligheten. Vidare är syftet att förebygga och förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet.



Integritetsskyddsmyndigheten E-post: imy@imy.se | Telefon: 08-657 61 00 | Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Sida 3 av 7Integritetsskyddsmyndigheten Ansökan om tillstånd för kamerabevakning

www.imy.se/kamera-tillstand. 
Redogör för incidenterna så noggrant som möjligt. När inträffade incidenten och vilken typ av 
brott eller olycka var det fråga om? Var skedde incidenten? Vilken tid på dygnet?

Ja, jag bifogar ett utlåtande från en person eller ett organ som företräder de anställda, till exempel ett skyddsombud eller 
en skyddskommitté. Av yttrandet ska även e-postadress eller annan kontaktuppgift till den fackliga företrädaren framgå.

Har brott eller olyckor tidigare inträffat på platsen?

Ja

Nej

Beskriv den utrustning som ni tänker använda Övriga egenskaper:
Beskriv vilken upplösning kameran har och 
vilken brännvidd kameraobjektivet har.

Kamerorna ska vara:

Fast monterade

Rörliga i någon riktning

Optiken ska vara:

Fast

Rörlig

Beskriv var ni tänker placera utrustningen och bifoga en ritning där respektive kameras upptagningsområde tydligt framgår

Ska utrustningen ska sitta ovanför entrén, vid parkeringsplatsen eller liknande?

Om ni använder integritetsvänlig teknik vid kamerabevakningen, beskriv vilken typ.

Integritetsvänlig teknik främjar skyddet för enskilda personers integritet. Det kan till exempel vara mjukvara som 
maskerar den bevakades ansikte eller att kamerabevakningen bara startar vid en viss typ av larm.

Är platsen ni vill kamerabevaka en arbetsplats?

Nej

Ja

Under vilka tider ska bevakningen pågå?

Skriv när ni tänker kamerabevaka, till exempel måndag–fredag klockan 06.00–17.00.  
Ange om tiden varierar mellan olika veckodagar och mellan olika kameror.

Kameror med integrerad PTZ. Vridbar i sidled och upp/ned 
samt zoombar lins. Optik anpassas för varje kamera. 

4 x 5 MP sensorer, totalt 20 MP upplösning. 
1080p med 40x optisk zoom.

Se bifogad karta på sid 17 i bilaga 1 (Kamerabevakning i centrala Borås - behovsanalys) och bilaga 3. Eventuell placering 
av kamerorna är Rådhuset (Österlånggatan 35-37), Hemgården (Österlånggatan 57) och Röda Kvarn (Västerbrogatan 13).

Genom den teknik som används kommer delar av bildmaterialet maskeras digitalt i kamerasystemet. Detta gäller för 
uteserveringar och fönster/entréer till verksamheter och bostäder.

Tidpunkten för bevakningen kommer att begränsas till viss tid på dygnet, måndag till och med söndag, mellan klockan 
15:00 - 06:00. 

■

■

■

■
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Blanketten fortsätter på nästa sida

Vill ni spela in bildmaterial?

Ja

Nej

Om ja, hur länge har ni för avsikt att spara bildmaterialet?

Ni får inte spara bildmaterialet längre än nödvändigt. Beskriv hur ni resonerar kring hur länge ni har behov av att spara bildmaterialet.

Vill ni bevaka i realtid?

Ja

Nej

Om ja, hur ska realtidsbevakningen bedrivas?

Uppge till exempel var monitorn ska placeras och vem som har tillgång till realtidsbevakningen.

Vill ni avlyssna eller spela in ljud?

Ja

Nej

Om ja, ska ljudet lagras och i så fall hur länge?

Ni får inte spara ljudet längre än nödvändigt. Beskriv hur ni resonerar kring hur länge ni har behov av att spara ljudet.

Proportionalitet
För att tillstånd ska beviljas krävs att intresset av att kamerabevaka väger tyngre än den enskildas intresse av att inte bli 
bevakad. Nedan följer frågor som rör behovet av kamerabevakning och de risker som bevakningen medför.

Beskriv vilka alternativa åtgärder till kamerabevakning som ni vidtagit och övervägt 
samt vilka kompletterande åtgärder som ni kommer att vidta.

Kamerabevakning bör inte vidtas som en första eller enda åtgärd. 
Alternativa och kompletterande åtgärder kan till exempel vara 
utökning av personal eller installation av larm.Vilka alternativ till 

kamerabevakning har ni övervägt? Varför kan ni inte uppnå syftet 
med kamerabevakningen på andra sätt än med kamerabevakning? 
Vilka kompletterande åtgärder planerar ni att vidta?

30 dagar, se sid 9 i bilaga 2.

Se sid 5 i bilaga 2.
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Vilka kommer att få tillgång till det inspelade materialet?

Bara de personer som har legitimt behov av att se det inspelade materialet 
får ta del av det, exempelvis säkerhetschef eller vaktbolag.

Ni ska skydda det inspelade materialet med lämpliga säkerhetsåtgärder. Det kan till exempel innebära att de utrymmen där 

Vilka säkerhetsåtgärder har ni vidtagit för att skydda det inspelade materialet?

Beskriv riskerna med kamerabevakningen

Kamerabevakning innebär alltid en risk för intrång i den personliga integriteten. Risken varierar bland annat beroende på 
hur och på vilken plats bevakningen sker. Exempelvis är riskerna högre om det är en plats där många personer vistas eller 
en plats som är avsedd för nöje eller avkoppling. Hur många som vistas på platsen och när på dygnet bevakningen sker 
har också betydelse. Vilka risker ser ni med er kamerabevakning? Kan den enskildas rätt till privatliv kränkas?

Bedöm hur risker och behov förhåller sig till varandra

Bedöm hur syfte, risker och konsekvenser förhåller sig till varandra. Förklara varför ni anser att ert intresse 
av kamerabevakning väger tyngre än den enskildas intresse av att inte bli bevakad.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Tillgången till bildmaterial ges ett begränsat antal säkerhetsklassade personer på avdelningen Centrum för kunskap och 
säkerhet, maximalt 3 stycken personer. För åtkomst till bildmaterialet krävs tvåfaktorsautentisering vid inloggning.

Bildmaterialet skyddas genom att kamerorna ansluts via Borås stads eget nätverk (eget VLAN) till Borås stads centralt 
placerade kameraservrar. Serverlokalen skyddas genom flera säkerhetshöjande åtgärder såsom kamerabevakning, larm, 
passagesystem samt andra larmsystem för exempelvis brand, hög temperatur samt släckanläggning etc .  

För åtkomst till bildmaterialet krävs tvåfaktorsautentisering vid inloggning.

Se sid 6-8 i bilaga 2 (Bevaknings- och integritetsintresset samt tröskelanalys).

Efter genomförd behovsanalys, bilaga 1, bedöms aktuella platser vara brottsutsatta och bevakningsintresset i aktuell 
ansökan anses väga tyngre än integritetsintresset. Åtgärder som beaktar integritetsintresset kommer att genomföras, se 
sid 6-7 i bilaga 2. 
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Hur ska ni hantera riskerna med kamerabevakningen?

Beskriv vilka åtgärder ni planerar för att hantera riskerna. För att visa detta kan en utförd konsekvensbedömning 
behöva bifogas. Läs mer om konsekvensbedömning på www.imy.se/konsekvensbedomning

Övrig information

Andra omständigheter av betydelse

Här kan ni beskriva andra omständigheter som kan ha betydelse för vår bedömning av ansökan.

Har ni fått tillstånd på den aktuella platsen tidigare?

Ja, vi bifogar det tidigare tillståndet.

Nej

Om det tidigare tillståndet är 
utfärdat av oss räcker det att 
hänvisa till diarienumret.

Blanketten fortsätter på nästa sida

Se sid 6-9 i bilaga 2, tröskelanalys och konsekvensbedömning är genomförd (bifogas ansökan).

Se bilaga 1 och 2.
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Säkerhetsskyddslagstiftningen

Om er organisation bedömer att er ansökan om kameratillstånd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna 
blankett inte skickas in till oss med e-post. Skicka istället in ansökan med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande 
kontaktsätt. Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Vi lämnar inga uppgifter som omfattas 
av säkerhetsskyddslagstiftningen.

När du har fyllt i formuläret och kollat att alla uppgifter stämmer kan 
du klicka på knappen här bredvid. Formuläret kommer då automatiskt 
sparas och bifogas i ett mejlutkast, redo att skickas in till oss. 
Dubbelkolla att allt ser rätt ut, och skicka mejlet till imy@imy.se.

Har ni frågor?

Läs mer om kamerabevakning och 
säkerhetsskyddslagstiftningen på 
vår webbplats www.imy.se/kamera

Läs om hur vi behandlar era 
personuppgifter på www.imy.se/
behandling-av-personuppgifter

Kontakta oss

Skicka den ifyllda blanketten 
och tillhörande underlag 
per e-post eller brev.

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Adress:
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 

Allmän handling

Innehållet i blanketten blir en allmän 
handling när den kommer in till oss. 
Om någon begär ut handlingen gör 
vi en sekretessprövning, det vill 
säga en prövning om alla uppgifter 
i handlingen får lämnas ut eller 
inte. Allmänna handlingar ska som 
huvudregel arkiveras i sin helhet.

Spara och skicka in
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Kamerabevakning i centrala Borås -
behovsanalys 

Inledning

Borås Stad har kamerabevakning vid hållplatsområdena Södra Torget och Resecentrum. 

Tillsammans med kommunpolisen på lokalpolisområde Borås genomförs nu, som ett 
led i det pågående trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, en behovsanalys 
för att identifiera ytterligare platser i centrala Borås som eventuellt kan bli aktuella vid 
en tillståndsansökan för ytterligare kamerabevakning. 

Detta dokument bygger på polisens statistik över dels anmälda brott och dels 
händelserapporter i Borås centrum för perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31.   

Vad som rapporteras in i polisens register som anmälda brott eller händelser skiljer sig 
åt. Anmälda brott är registrerade på en betydligt mer detaljerad nivå jämfört med 
händelser och därför hålls de isär i nedanstående sammanställning.  

De båda registren är inte sammankopplade med varandra. Det gör det svårt att 
säkerställa att poster inte förekommer i båda systemen, exempelvis i de fall en händelse 
eventuellt kan resultera i en polisanmälan.  

 
Anmälda brott  
 

För perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31 har statistik tagits fram enligt följande 
kriterier: 

 

Anmälda brott i Borås centrum. 

För huvudbrottskategorierna: bedrägeribrott, narkotikabrott, 
skadegörelsebrott, tillgreppsbrott (exkl. i butik), trafikbrott, våldsbrott, övriga 
BrB-brott, övriga brott mot person samt övriga specialstraffrättsliga brott.   
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Gator med flest anmälda brott
De gator/platser i Borås centrumkärna med flest anmälda brott har sedan identifierats 
(de 15 gatorna med flest anmälda brott plus Stora torget exklusive Resecentrum, Södra 
torget och Sandgärdsgatan). Då framträder framförallt följande gator/platser: Allégatan, 
Österlånggatan, Lilla Brogatan och Stora Brogatan (varav den senare delvis går längs 
med Stora torget). 

Sandgärdsgatan är inte inkluderad i statistiken ovan eftersom denna adress får många 
anmälningar på grund av att polishuset ligger där. Resecentrum och Södra torget är 
också exkluderade då det är platser/hållplatsområden med redan befintlig 
kamerabevakning. 

Det finns en felmarginal då vissa brott i centrum inte har någon angiven adress/plats 
utan där endast platsen ”Borås” har angetts. Dessa brottsanmälningar har därför inte
kommit med i statistiken. 

Efter ytterligare analys av statistiken och dialog med polisen1 bedöms de mest angelägna 
gatorna/platserna vara: 

Allégatan 

Österlånggatan 

Stora Brogatan (går delvis längs med Stora torget).

Torggatan (går delvis längs med Stora torget). 

Dessa gator, förutom Allégatan, utgörs till stora delar av ett stråk med 
gågator/gårdsgator som knyts samman vid Stora Torget. 

                                                     
1 Enligt samtal vid möten med kommunpolisen hösten/vintern 2021 och våren 2022 samt tidigare 
gjord platsbesiktning.
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Antal anmälda brott på dessa gator/platser fördelar sig under perioden 2021-01-01 till 
och med 2021-12-31 enligt följande:

Det finns anledning att anta en viss felmarginal i statistiken gällande Stora torget. 
Brottsanmälningar och händelserapporter kan ha adress Stora brogatan eller Torggatan, 
detta finns även beskrivet i tidigare behovsanalys i Utredning om kamerabevakning 
Resecentrum och Södra torget2. 

De anmälda brotten på ovanstående gator/platser fördelar sig på följande utvalda 
huvudbrottskategorier:

                                                     
2 Utredning om kamerabevakning Resecentrum och Södra torget, Bilaga 1 sid 5 f Stadsledningskansliet, CKS 
2021-05-17. Anmälningsärende Kommunstyrelsen 2021-06-21, Dnr 2021- 00523.
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Antal anmälda brott per brottskategori på gatunivå fördelar sig enligt följande: 

 

      
 

Kategorin ”Övriga BrB-brott” på Österlånggatan innefattar bl.a. anmälningar om mened 
vid Borås Tingsrätt och kategorin har därmed inte samma relevans för behovsanalysen 
som övriga kategorier för just Österlånggatan.   

 

           
 

                                
 

 

 

Stora Brogatan per kategori
(Hela 2021)

Antal 
anmälda 

brott
Narkotikabrott 15
Våldsbrott 15
Skadegörelsebrott 10
Tillgreppsbrott (exklusive i butik 9
Övriga BrB-brott 4
Trafikbrott 3
Övriga brott mot person 3
Övriga specialstraffrättsliga brott 2
Bedrägeribrott m.m. 1
Totalt 62

Österlånggatan per kategori
(Hela 2021)

Antal 
anmälda 

brott
Tillgreppsbrott (exklusive i butik 34
Övriga BrB-brott 28
Narkotikabrott 23
Övriga brott mot person 16
Bedrägeribrott m.m. 15
Övriga specialstraffrättsliga brott 11
Våldsbrott 8
Skadegörelsebrott 6
Trafikbrott 4
Totalt 145

Allégatan per brottskategori
(Hela 2021)

Antal 
anmälda 

brott
Narkotikabrott 45
Trafikbrott 42
Tillgreppsbrott (exklusive i butik 31
Bedrägeribrott m.m. 23
Våldsbrott 22
Övriga specialstraffrättsliga brott 20
Övriga brott mot person 16
Övriga BrB-brott 12
Skadegörelsebrott 10
Totalt 221

Stora Torget per kategori
(Hela 2021)

Antal 
anmälda 

brott
Våldsbrott 4
Tillgreppsbrott (exklusive i butik 2
Skadegörelsebrott 1
Trafikbrott 1
Övriga BrB-brott 1
Övriga brott mot person 1
Övriga specialstraffrättsliga brott 1
Totalt 11

Torggatan per kategori
(Hela 2021)

Antal 
anmälda 

brott
Bedrägeribrott m.m. 6
Trafikbrott 5
Våldsbrott 5
Narkotikabrott 4
Tillgreppsbrott (exklusive i butik 4
Skadegörelsebrott 3
Övriga brott mot person 3
Övriga BrB-brott 2
Totalt 32
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Tabellen nedan visar på att en stor del av de anmälda brotten anges med platsen ”Värde 
saknas” (se rödmarkering).  

 

 
 

För att så långt som möjligt identifiera vilka platser på gatorna Allégatan, 
Österlånggatan, Stora Brogatan och Torggatan som är mest brottsutsatta har 
kommunpolisen Lokalpolisområde Borås gjort översiktsbilder avseende anmälda brott 
under tidsperioden 2021 på respektive gata inkluderat platskategorin ”Värde saknas” . 

På kartorna nedan ses anmälda brott i punktform för specifika områden på aktuella 
gator för huvudbrottskategorierna; bedrägeribrott, narkotikabrott, skadegörelsebrott, 
tillgreppsbrott (exkl i butik), trafikbrott, våldsbrott, övriga BrB-brott, övriga brott mot person, övriga 
specialstraffrättsliga brott.  

 

 

Antal anmälda brott per gata 
och plats, 2021 Allégatan

Stora 
Brogatan

Stora 
Torget

Torg-
gatan

Österlång-
gatan

Total-
summa

Agamemnon 1 1
Allé Livs 3 3
Biostaden 2001 1 1
Borås Tidning 3 3
Brasseriet 21 21
Danske Bank 1 1
Drottning Blankas Gymnasieskol 1 1
Forex 2 2
Försäkringskassan 2 2
Gina Tricot 1 1
Grevens Bar 6 6
Guld & Silver 1 1
Hotell Jazz 7 7
Hotell Scandic Plaza 9 9
Hpl Hötorget 7 7
Hpl Södra Torget 1 1
Högskolan i Borås 4 4
Ica City Centrum 26 26
Idrottens Bingo Borås 1 1
Jennys Gatukök 1 1
Kappahl 1 1
Lilla Krogen 1 1
Lion Bar 3 3
Miljooonbutiken 2 2
Nordic Wellness 4 4
Orion Café & Konditori 1 1
Pitchers 4 4
Pressbyrån 2 2
Restaurang La Copita 1 1
Restaurang Scandic Plaza 1 1
Restaurang Springrolls 6 6
Stora Torget 11 11
Subway 3 3
Swedbank 2 2
Systembolaget 7 7
Taco Bar 6 6
Telenor 3 3
Teliabutiken 5 5
Tellus Grill Pizza Kebab 2 2
Tingsrätten Borås 28 28
Uttagsautomat Swedbank 4 4
Värde saknas 117 47 20 85 269
Övk Bankomat 1 1
Övk Elgiganten Phonehouse 3 3
Övk Tingsrätten Borås 2 2
Totalt 221 62 11 32 145 471
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Allégatan 

 
På Allégatan som helhet är antalet anmälda brott 221 stycken (år 2021 för valda 
huvudbrottskategorier) varav exempelvis våldsbrotten utgör 22 stycken och 
narkotikabrotten 45 stycken (se sid 5). Nedan ges exempel på brottsanmälningar.  
 
I den större punkten som lokaliseras i höjd med Stora Brogatan ses 39 brott varpå 
samtliga angetts i kategorin ”värde saknas”. Brotten som ses bland dessa är exempelvis 
narkotikabrott bruk (8), narkotikabrott innehav (3), fullbordad våldtäkt (1), misshandel 
(2), smitning från trafikolycka (3) samt våld mot tjänsteman (1).  
 
I de två medelstora punkterna lokaliserade intill varandra i övre delen av kartbilden, ses 
i den nedre av dessa punkter 26 brott med platsangivelse ”Ica City Centrum” i 
brottskategorin stöld utan inbrott. I den övre punkten ses 28 brott fördelade på 
Brasseriet och Hotell Jazz. Exempel på brott i denna punkt är misshandel (4), fullbordad 
våldtäkt (1), våldsamt motstånd (1), narkotikabrott bruk (6), narkotikabrott innehav (2) 
samt ofredande och sexuellt ofredande (4).  
 
Strax nedanför den största punkten ses två mindre vita punkter intill varandra, i dessa 
punkter återfinns sammantaget 19 brott med platsangivelserna ”värde saknas” 
”Teliabutiken”. Exempel på brott i dessa punkter är våldsbrott (1), trafikbrott (8) 
narkotikabrott bruk (3) och narkotikabrott innehav (1). 3 
 

                                                     
3 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Österlånggatan

 
På Österlånggatan som helhet är antalet anmälda brott 145 stycken (år 2021 för valda 
huvudbrottskategorier) varav exempelvis våldsbrotten utgör 8 stycken och 
narkotikabrotten 23 stycken (se sid 5). Nedan ges exempel på brottsanmälningar. 
 
I den största punkten som ses mitt på kartbilden finns 41 brott, inkluderat de två mindre 
punkterna i den större punkten. Brotten ses i plats/objekt kategorin ”Tingsrätten 
Borås”, ”Pitchers”, ”Tellus Grill” samt ”värde saknas”. Brotten som ses är exempelvis 
narkotikabrott innehav (4), narkotikabrott bruk (1), brott mot knivlagen (7) hot mot 
tjänsteman (2) skadegörelse (3) samt misshandel (2). I den vita punkten, intill 
Midasterassen, innefattas skadegörelsebrott (2) i plats/objekt ”Springrolls”. 
 
I den nedre delen av bilden ses en medelstor vit punkt med intilliggande mindre punkter 
(inom röd ram) dessa innefattar sammantaget 19 brott som ses i plats/objekt kategorin 
”Värde saknas” och ”Telenor”.  Brotten som ses är exemplevis stöld utan inbrott (1), 
narkotikabrott innehav/överlåtelse (4), narkotikabrott bruk (3), hot mot tjänsteman (1) 
och skadegörelse (3).4 
 

                                                     
4 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Stora Brogatan

 
På Stora Brogatan som helhet är antalet anmälda brott 62 stycken (år 2021 för valda 
huvudbrottskategorier) varav exempelvis våldsbrotten utgör 15 stycken och 
narkotikabrotten 15 stycken (se sid 5). Nedan ges exempel på brottsanmälningar. 
 
I den största punkten som ses längst till höger på kartbilden finns 12 brott. Brotten ses 
i plats/objekt kategorin ”värde saknas” och brotten som ses är exempelvis misshandel 
(2), olaga hot (1), rån (1), ofredande (2) samt narkotikabrott bruk (2).  
 
I de två förhållandevis lika stora punkterna till vänster i kartbilden, även innefattat den 
mindre punkten i den ena av dessa, finns sammantaget 19 brott. Brotten ses i 
plats/objekt kategorierna ”värde saknas” och ”Grevens bar”. Brotten som ses är 
exempelvis våld och hot mot tjänsteman (3), misshandel (2), vållande till kroppsskada 
(1), våldsamt motstånd (1) och narkotikabrott innehav och bruk (5). I den mindre röda 
punkten till vänster i bild ses försök, förberedelse och stämpling till mord (1) i 
plats/objekts kategorin ”värde saknas”. I de två mindre gröna punkterna i plats/objekt 
kategorin ”värde saknas” ses brott mot knivlagen (2). 5   

                                                     
5 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Torggatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På Torggatan som helhet (inklusive Stora torget) är antalet anmälda brott 43 stycken (år 
2021 för valda huvudbrottskategorier) varav exempelvis våldsbrotten utgör 9 stycken 
(se sid 5). Nedan ges exempel på brottsanmälningar.  
 
I den största punkten som ses längst till höger i bild samt den mindre punkten i den, 
finns 8 brott samtliga i plats/objekt kategorin ”värde saknas”. Brotten som ses bland 
dessa är exempelvis narkotikabrott bruk (2), våld mot tjänsteman (1), narkotikabrott 
innehav (1), misshandel (1), samt våldsamt motstånd (1).  
 
I den mindre vita punkten i överkant av kartbilden ses 1 brott i plats/objekt kategorin 
”Försäkringskassan”, våld mot tjänsteman. 
 
I punkten till vänster om den större, ses 5 brott med platsangivelse 
”Elgiganten/Phonehouse” och ”värde saknas” där exmpel på brott är skadegörelse (1) 
samt identitetsbedrägeri och olovlig identitesanvändning (2).  
 
I punkten längst till vänster också innefattande en mindre punkt, ses sammantaget 9 
brott med platsangivelse ”Taco Bar” samt ”värde saknas”. Exempel på brott är 
narkotikabrott bruk (1), olaga hot (1) samt smitning från trafikolycka (1). 6 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                     
6 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Sammanfattande kartbild centrumgatorna
Kartbilden nedan visar förekomsten av samtliga utvalda huvudbrottskategorier (se sid 
1), för  år 2021 gällande centrumgatorna; Allégatan, Österlånggatan, Stora Brogatan och 
Torggatan.7 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     
7 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Förekommen brottstid

Allégatan 

 
Statitistiken ovan visar att de dagar då brott förekom som mest på Allégatan under 2021, 
procentuellt sett, var fredagar. Även torsdagar och lördagar förekom mer än övriga 
veckodagar.  
 
Bland de aktuella brottstidpunkterna ses en förhållandevis jämn fördelning över dygnets 
timmar från kl. 09.00-20.59, men den något senare tiden 00.00-02.59 förekommer i högre 
antal än övriga tider på dygnet. Detta fördelat över såväl helg som vardagar. 
 

Österlånggatan  

 
På Österlånggatan var tisdagar, onsdagar och fredagar de mest förekommande dagarna  
(för brottsanmälningar procentuellt sett) under år 2021. 
 
Bland de aktuella brottstidpunkterna ses företrädesvis tiden mellan kl. 15.00-17.59 samt 
de intilliggande tidigare timmarna: 09.00-11.59 och 12.00-14.59. Även tiderna 18.00-20.59 
och 00.00-02.59 förekommer i högre antal än övrig tid på dygnet. Detta fördelat över såväl 
helg som vardagar.
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Stora Brogatan  

 

Statitisken ovan visar att de dominerande dagarna gällande anmälda brott på Stora 
Brogatan under 2021 var lördagar. Även söndagar och onsdagar förekommer procentuellt 
sett mer än övriga veckodagar.  
 
Bland de aktuella brottstidpunkterna ses företrädesvis tiden mellan kl. 00.00-02.59 och  
även kvällstiden mellan kl. 18.00-20.59. Detta fördelat över såväl helg som vardagar.  

Torggatan  

 
Statitstiken ovan visar att de brottsdagar som på Torggatan under 2021 procentuellt sett 
förekom mest var fredagar, lördagar och söndagar.   
 
Bland de aktuella brottstidpunkterna ses företrädesvis tiden mellan kl. 21.00-23.59 samt 
den intilliggande tiden 00.00-02.59 förekomma i högre grad än övrig tid på dygnet. Detta 
fördelat över såväl helg som vardagar. 8 

 
 

 

 

 

                                                     
8 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-05-25 
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Händelseregistret 
Av polisens händelseregister framgår larm om händelser (händelserapporter, HR) som 
polisen åkt på men som nödvändigtvis inte lett till en polisanmälan.  

I sammanställningen ingår samtliga av polisens rubriceringar bortsett från posten ”Larm 
sabotage”. Enligt kontakt med polisen utgörs denna händelsetyp av automatlarm, 
exempelvis dörrar som stått öppna för lång tid och bedöms inte vara relevant i frågan 
om kamerabevakning. 

I nedanstående tabell framgår samtliga händelserapporter utom ”Larm sabotage” under 
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31 för samma gator/platser som användes 
för anmälda brott. Det har dock inte gått att avgränsa statistiken för HR på samma sätt 
som vid brottsanmälningar. Detta på grund av att händelserna endast registrerats per 
gata, inte per plats på gatan. 

 
Exempel på händelser är bråk (24), fylleri (151), larm överfall (17), misshandel (27), 
narkotikabrott (31), ofredande (25), olaga hot (15), skadegörelse (15), vapenlagen (3) 
och våld/hot mot tjänsteman (8). 

Nedan följer en tabell med urval av händelser per gata på Allégatan, Österlånggatan, 
Stora Brogatan, Stora Torget och Torggatan. Ett urval har gjorts från totalt 70 
händelserubriceringar för att likna de huvudbrottskategorier som använts för 
brottsanmälningar. 

 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

STORA TORGET

TORGGATAN

STORA BROGATAN

ÖSTERLÅNGGATAN

ALLÉGATAN

Antal händelser 2021

Antal händelser per gata 2021
ALLÉ-

GATAN
STORA 

BROGATAN
STORA 

TORGET
TORG-

GATAN
ÖSTERLÅNG-

GATAN
Total-

summa
BEDRÄGERI 4 2 2 3 11
BRÅK 6 5 3 1 9 24
FYLLERI 78 17 8 9 39 151
KNIVLAGEN 1 2 8 11
KONTROLL PERSON/FORDON 70 12 7 3 18 110
LARM ÖVERFALL 8 1 3 5 17
MISSHANDEL 9 8 1 2 7 27
NARKOTIKABROTT 15 6 3 7 31
OFREDANDE/FÖRARGELSE 11 2 2 2 8 25
OLAGA HOT 10 2 3 15
RATTFYLLERI 11 1 12
SKADEGÖRELSE 6 3 3 3 15
SPECIALSTRAFFRÄTT ÖVRIGA 4 4
STÖLD ANNAN 1 2 2 5 10
TRAFIKBROTT 25 1 3 1 30
VAPENLAGEN 2 1 3
VÅLD/HOT TJÄNSTEMAN 6 2 8
Totalsumma 267 65 25 30 117 504
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Exempel på brott under 2022
Under början av 2022 (januari - maj) har det på aktuella gator (Allégatan, 
Österlånggatan, Stora Brogatan och Torggatan) i de utvalda brottskategorierna anmälts 
196 brott. 
 
Nedan ses exempel: 
 
Allégatan Systembolaget Våldsamt motstånd 

 
2022-04-09 

Allégatan Brasseriet Sabotage mot 
blåljusverksamhet 
 

2022-05-22 

Allégatan  Brasseriet Misshandel 
 

2022-05-22 

Österlånggatan Miljonbutiken Rån utan skjutvapen 
 

2022-05-24 

 
Fördelning av de 196 brotten9:

                                                     
9 Kommunpolisen Lokalpolisområde Borås, behovsanalys 2022-06-01 
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Sammanfattning/kamerornas upptagningsområde
Delar av gatorna Allégatan, Österlånggatan, Stora Brogatan och Torggatan har utifrån 
statistiken ovan identifierats som några av de mest brottsutsatta platserna i centrala 
Borås.  

Platserna bedöms som strategiska platser för kamerabevakning och skulle komplettera 
Borås stads befintliga kamerabevakning vid Södra torget och Resecentrum.  I tidigare 
behovsanalys har dessa hållplatsområden identifierats som brottsutsatta.10 

Utifrån utvalda huvudbrottskategorier och händelserapporter i detta dokument kan 
följande sammanfattas för år 2021:  

 

Allégatan – totalt 221 anmälda brott och 267 händelserapporter. 

Österlånggatan – totalt 145 anmälda brott och 117 händelserapporter. 

Stora Brogatan – totalt 62 anmälda brott och 65 händelserapporter. 

Torggatan inklusive Stora Torget – totalt 43 anmälda brott och 55 
händelserapporter.  

 

Vad gäller Allégatan och Österlånggatan bör det nämnas att området kring Hötorget 
också har identifierats av Borås Stads stadsdelsvärdar som en plats för återkommande 
samlingar av personer och misstänkt drogmissbruk11.  

Fältgruppen har i sin tur informerat om att bland annat del av stråket mellan Södra 
Torget och Lilla Brogatan varit en otrygg plats, där det också vid enstaka tillfällen 
uppstått större bråk där gäng med ungdomar och unga vuxna varit inblandade. De har 
även fått information om plats på Allégatan för misstänkt droghantering.12.   

Mot bakgrund av genomförd behovsanalys är bedömningen att delar av 
gatorna/platserna; Allégatan, Österlånggatan, Stora Brogatan och Torggatan är 
brottsutsatta och utgör de platser som därmed omfattar aktuell tillståndsansökan om 
kamerabevakning.  

Se beskrivning på nästa sida av vilka aktuella platser som avses på respektive gata och 
färgmarkeringen på kartbilden. 

 

 

 

 

 

                                                     
10 Utredning om kamerabevakning Resecentrum och Södra torget, sid 5 ff. Stadsledningskansliet, CKS 210517. 
Anmälningsärende KS 2021-06-21, Dnr 2021-00523.  
11 Lägesbild rapporterad av enhetschef för Stadsdelsvärdarna i Borås, 2022-05-17 (avser januari till 
början på maj år 2022). 
12 Lägesbild rapporterad av Fältgruppen på Individ och familjeomsorgsförvaltningen, 2022-05-26 (avser 
våren år 2022). 
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Allégatan (gata/färgmarkering längst till höger på kartbilden) – från 
korsningen Lilla Brogatan till i höjd med Torggatan. Även från Hötorget till 
Brännerigatan (längst upp till höger på kartbilden). 

Österlånggatan (går parallellt med Allégatan) - från Södra Torget till 
korsningen vid Lilla Brogatan samt mellan Torggatan till Midasterassen.    

Stora Brogatan– en sträcka mellan Allégatan till i höjd med Lilla Kyrkgatan 
(längs med Stora torget). Även nedre delen av Stora Brogatan (längst till vänster 
i kartbilden) mellan Hallbergsgatan till i höjd med Röda kvarn. Även del av 
Västerbrogatan till korsningen vid Torggatan. 

Torggatan – en strecka från Allégatan och till korsningen 
Torggatan/Västerlånggatan (längs med Stora torget).  

 

Kamerornas upptagningsområde har färgmarkerats på kartbilden nedan. (Jämför med 
kartbilden för anmälda brott (utvalda brottskategorier år 2021 på sid 11).   

På gatorna återfinns bland annat verksamheter som butiker, restauranger och entréer 
till bostäder etc. Maskering av bildmaterialet kommer att göras för uteserveringar och 
fönster/entréer till verksamheter och bostäder.  

 
 

Kartbilden ovan samt ytterligare bilder återfinns även i bilaga 3. 



2022-06-29
Kamerabevakning i centrala 
Borås
Bevaknings- och integritetsintresset
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Kamerabevakning i centrala Borås 

Sammanfattning  

Beskrivning/ 
bevakningsområden 

Att kamerabevaka delar av de centrala gatorna Allégatan, Österlånggatan, 
Stora Brogatan och Torggatan i Borås, vilka bedöms som brottsutsatta. Se 
vidare behovsanalys i Bilaga 1. 

Syfte/ 
bevakningsändamål 

Att upptäcka, förebygga och förhindra kriminalitet samt störningar av 
allmän ordning och säkerhet. Även att öka tryggheten i centrum. 
Att öka förutsättningarna för att kunna utreda och lagföra brott på de 
brottsutsatta platserna.  

Teknik/utrustning Kameror med integrerad PTZ (vridbar i sidled samt upp/ned och zoombar 
lins). Optik anpassas för varje kamera.  

Behovsanalys och 
integritetsintresse 

Borås Stad har i samverkan med Lokalpolisområde Borås genomfört en 
behovsanalys. Hänsyn har tagits till integritetsintresset.  
 
Bevakningen ska begränsas till delar av de centrala gatorna, vilka bedöms 
som brottsutsatta, (se kartbilder i behovsanalysen), under viss tid på dygnet 
måndagar till och med söndagar.  
 
Maskering kommer att ske av fönster och entréer till bostäder och 
verksamheter samt uteserveringar.  

Inspelning/lagring 
bildmaterial 

Kamerorna ansluts via Borås stads eget nätverk (eget VLAN) till Borås 
stads centralt placerade kameraservrar. 

Tillgången till bildmaterial ges till ett begränsat antal säkerhetsklassade 
personer på avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, max 3 
personer. Bildmaterialet gallras normalt per automatik efter max 30 dagar. 

Bevakning i realtid NEJ, med undantag för begäran från brottsbekämpande myndigheter vid 
utredning av brott. 

Inspelning av ljud NEJ 

Skyltning JA, Borås stad ska upplysa om bevakningen genom tydlig skyltning i 
anslutning till bevakat område med information om vem som bevakar och 
kontaktinformation, även länkat till information på webbsidan boras.se.  

  

Tröskelanalys/ 
konsekvensbedömning 

JA, Konsekvensbedömning genomfördes 2021-03-09 och uppdaterades 
2022-06-09 inför tillståndsansökan till IMY. 
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Syfte/bevakningsändamål 
Syftet med att kamerabevaka aktuella platser i centrala Borås är att, i kombination med 
andra trygghetsskapande åtgärder, upptäcka, förebygga och förhindra kriminalitet och 
att öka tryggheten i centrum. Därutöver ska förutsättningar skapas för att kunna utreda 
och lagföra framtida brott, vilket även ska vara ett verktyg i att motverka den 
organiserade brottsligheten. Vidare är syftet att förebygga och förhindra eller upptäcka 
störningar av allmän ordning och säkerhet.   
 
Rättslig grund 
Kamerabevakning är en form av personuppgiftsbehandling. Förenklat kan sägas att om 
en bevakningskamera sätts upp som filmar personer som går att identifiera med hjälp 
av bilderna så behandlas personuppgifter.1   

 

Enligt § 6 kamerabevakningslagen gäller reglerna i dataskyddsförordningen, 
Europaparlamentets och rådets förordning (Eu) 2016/679, vid kamerabevakning. 
Artikel 6 i denna förordning reglerar att behandling av personuppgifter måste vila på en 
rättslig grund och att minst ett av villkoren i artikelns punkt a) till f) måste vara 
uppfyllt.  
 
I punkt e) står att behandlingen är laglig om:  
 

”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning”. 

 
Kamerabevakning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän 
ordning och säkerhet eller att begränsa verkningarna av sådana störningar kan utgöra 
ett berättigat intresse för kommuner.  
 
I förarbetet ”Ny kamerabevakningslag” står att:  
 

Även om uppgiften att bekämpa och lagföra brott i första hand är en 
fråga för brottsbekämpande myndigheter som Polismyndigheten finns 
numera en uttalad ambition att stärka samverkan mellan 
rättsväsendets myndigheter och andra aktörer såsom kommuner, 
landsting och andra i det civila samhället vad gäller bl.a. 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Vidare har 
kommuner ett eget ansvar för allmän ordning och säkerhet inom 
kommunen. Mot denna bakgrund bör exempelvis kommuner ha 
betydligt större möjligheter än i dag att bedriva kamerabevakning på 
platser där det regelmässigt förekommer brottslighet och andra 
ordningsstörningar.2 

 

                                                     
1 https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/for-alla-som-vill-kamerabevaka/- besökt 2022-
05-04
2 Proposition 2017/18:231 sid 68 ff.  Även: https://www.imy.se/lagar--
regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/ 
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Behovsanalys 
Med anledning av den ökade grova brottsligheten t.ex. skjutningar och personrån i 
centrala Borås hösten år 2020 och efter genomförd behovsanalys, installerades 
bevakningskameror på två hållplatsområden i centrala Borås sommaren år 2021.  

En utökad behovsanalys har gjorts under andra hälften av 2021 och början av 2022, 
vilket har lett fram till aktuell tillståndsansökan för kamerabevakning. 

Kamerabevakningen ska användas tillsammans med flera andra brottsförebyggande 
åtgärder exempelvis ökad närvaro av stadsdelsvärdar i centrum samt samverkan med 
externa aktörer exempelvis Västtrafiks trygghetsvärdar och Lokalpolisområde Borås.  

Vid en behovsbedömning av kamerabevakningen ska hänsyn tas till om platsen är 
brottsutsatt. För att en plats ska ses som brottsutsatt bör visas att det finns problem 
med brottslighet där bevakning ska ske.3 

Genom det underlag som avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet i Borås Stad 
tagit fram tillsammans med Lokalpolisområde Borås anses aktuella platser i bifogad 
behovsanalys vara brottsutsatta platser, d.v.s. att det finns problematik med 
återkommande brottslighet på dessa områden. Se vidare separat behovsanalys. 4 

 

Kamerautrustning/teknik 
Den kamerautrustning som planeras för kamerabevakningen på aktuella platser är: 

Kameror med integrerad PTZ. Vridbar i sidled och upp/ned samt zoombar 
lins. Optik anpassas för varje kamera. 
4 x 5 MP sensorer, totalt 20 MP upplösning. 
1080p med 40x optisk zoom. 
Kamerorna ansluts via Borås stads eget nätverk (eget VLAN) till Borås stads 
centralt placerade kameraservrar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3 Proposition 2017/18:231 sid 64 ff. 
4 Kamerabevakning i centrala Borås - behovsanalys, bilaga 1.   
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Andra trygghetsskapande insatser 
Tidigare internationell forskning på området visar att kamerabevakning har begränsad 
brottsförebyggande effekt på centrumkärnor och att det är av stor vikt att kombinera 
kamerabevakning med flera andra brottsförebyggande åtgärder exempelvis skyltning 
och förbättrad belysning. Försiktighet behöver iakttas när resultaten av forskningen 
överförs till ett enskilt land som Sverige5.  

Nationell forskning gällande kamerabevakning visar olika resultat. Några studier visar 
på relativt stora effekter på brott eller ordningsstörningar medan andra visar små eller 
obefintliga effekter6.   

De allvarliga brottshändelserna som skedde i november 2020 bl.a. ett mord och flera 
väpnade rån mot butiker i Borås, gjorde att den sedan tidigare upparbetade samverkan 
i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan Polisen och Borås Stad 
intensifierades ytterligare. Polisen utökade bl.a. sin synlighet och närvaro i centrala 
Borås7. Vidare fortsätter Borås Stad att förebygga våldsbrott bland annat genom samtal 
med krögare och utbildningar i ansvarsfull alkoholservering.8 

Andra alternativa brottsförebyggande åtgärder som bör nämnas är de samverkande 
åtgärderna mellan Borås Stad, polis och näringsliv när problem uppstått med otrygga 
miljöer. Dessutom har stadsdelsvärdar, polis och fältgruppen en ökad närvaro vid så 
kallade ”kritiska datum” 9 d.v.s. tillfällen/datum då det av tradition föranleder att många 
personer vistas i offentliga miljöer exempelvis skolstarter, skolavslutningar, 
sommartorsdagar etc. Det finns också ett upparbetat samarbete vid evenemang genom 
säkerhetsnålen.10  

Borås Stad hade först en tillfällig satsning på stadsdelsvärdar i centrala Borås under 
slutet av år 2020. Deras uppgift var att sprida trygghet och påminna om vikten av att 
hålla avstånd. År 2021 beslutades sedan att Stadsdelsvärdar skulle användas i Borås 
centrala delar för att öka tryggheten och vara ett viktigt komplement till 
kamerabevakningen.   

Inom EST- samverkan (Effektiv samordning för trygghet) arbetar Polisen, AB Bostäder 
och Borås Stad gemensamt med bl.a. frågan om otrygga miljöer, särskilt gällande tre 
områden i staden.11 På senare tid har även frågan om otrygga miljöer med hela staden 
som perspektiv börjat att lyftas in i EST-arbetet som ett led i ytterligare insatser för ett 
tryggare Borås. Ytterligare åtgärder som kan nämnas är att det har tagits fram en 
handlingsplan för trygga fysiska miljöer i Borås Stad. Handboken var klar december 

                                                     
5 Fungerar kamerabevakning brottsförebyggande? (Brå 2018b), sammanfattning s. 6-7 och Kamerabevakning som 
brottsförebyggande åtgärd. Ett evidensbaserat beslutsstöd samt vägledning. (LSTVG/Bf 2019:1).  
6 Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet (Malmö universitet 2020) s. 270 f. 
7 Gemensam skrivelse Borås Stad och Lokalpolisområde Borås ”Insatser efter händelserna den 3/11-5/11”. 
8 Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 (bilagan sid 5) till Fritids- och 
folkhälsonämnden, beslut dnr 2021-00260. 
9 Borås.se, sökord ”Kritiska datum”, besökt 2022-05-04.  
10 Samverkansgrupp för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse vid ett arrangemang.   
Se ”HANDBOK FÖR EVENEMANG OCH MÖTEN I BORÅS” på webbsidan: 
https://www.boras.se/download/18.dcd9040172253e947f813a6/1590750906230/sakerhetsnalen-
2020.pdf  
11Boras.se (sökord EST), besökt 2022-05-04.  
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2021.12 Polisen arbetar också tillsammans med Borås Stad med ett medborgarlöfte som 
en extra satsning på tryggheten i centrum.13 

 

Bevaknings- och integritetsintresset  
Syftet med aktuell kamerabevakning (bevakningsintresset) är som tidigare beskrivits att 
upptäcka, förebygga och förhindra kriminalitet samt störningar av allmän ordning och 
säkerhet. Syftet är även att kunna utreda eller lagföra brott på de brottsutsatta platserna 
samt att öka tryggheten i centrum. 

För en kamerabevakning krävs att behovet av att bevaka platsen väger tyngre 
(bevakningsintresset) än intrånget det innebär för enskilda att bli bevakade 
(integritetsintresset). Vid bedömningen av integritetsintresset har beaktats hur 
bevakningen genomförs, vilket område och vilken teknik som används.  

En jämförelse har gjorts med kamerabevakningslagen 8 § och en del av 
Datainspektionens (nuvarande Integritetsskyddsmyndighetens, IMY:s) beslut från år 
2020 och 2021 samt med praxis på området gällande gator och torg.14  

Utifrån behovsanalysen, och inför en tillståndsansökan, är den sammanfattande 
bedömningen att de platserna som är aktuella för kamerabevakning är brottsutsatta 
d.v.s. att det finns problem med brottslighet på delar av dessa fyra centrala gator i Borås.  

Borås Stad har även att beakta ett tungt vägande integritetsintresse bland annat p.g.a. 
att det på de tilltänkta centrala platserna passerar många personer dagligen samt att 
bildmaterialet kommer att spelas in. I genomgångna ärenden har avsikten ofta varit att 
kamerabevaka dygnet runt, vilket också bedöms vara en aspekt som betydligt ökar 
integritetsintresset15. Borås Stad kommer i detta hänseende därför att beakta principen 
om uppgiftsminimering. Detta kommer att göras genom att begränsa 
kamerabevakningen till vissa områden av gatorna och till en viss tid på dygnet. 

Integritetsintresset anses normalt vara mindre starkt i de fall där enskilda som kan 
komma att bli föremål för kamerabevakningen samtidigt är de som riskerar att drabbas 
av sådan brottslighet som bevakningen syftar till att motverka. De personer som rör sig 
på området och som omfattas av kamerabevakningen är också de personer vars trygghet 
kamerabevakningen syftar till att öka.16.  

Ytterligare några slutsatser gällande integritetsintresset, som kan dras från praxis, är att 
kamerabevakningen har begränsats till tider på dygnet då bevakningsintresset varit som 
störst, när flest brott begås, se Mål nr 5408-17 (mellan kl. 16:00 till 03:30) och då 
integritetsintresset normalt sett är lägre på kvälls-och nattetid i Stockholms kammarrätts 
Mål nr 6242-20 (mellan kl. 20:00-06:00), ärendet är överklagat. 

                                                     
12 Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad. 
13 Boras.se, sökord medborgarlöfte (besökt 2022-05-16). 
14 Datainspektionen (nuvarande IMY) – Mål nr DI 2021-2414, DI 2021-3937, DI 2021-3935, 2021-
3928, 2021-3549, 2021-3430, 2021-2929 och 2021-2617. Även DI-2020 -12507, DI 2020-1486, DI-
2020-1488, DI-2020-5679, DI-2018-20947 och DI-2018-20939. Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 591-
19, Kammarrätten i Stockholm Mål nr 6242-20 (överklagat till HFD Mål nr 5515-21 (inget beslut fattat 
220510), Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 5882-18 och Förvaltningsrätten i Uppsala 5408-17.  
15 Se t.ex. Kammarrättens Mål nr. 591-19 
16 Proposition 2017/18:231 sid 70 och t.ex. Mål nr 5408-17.  
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Vid bedömningen av integritetsintresset har Borås Stad sammanfattningsvis tagit i 
beaktande att: 
 
 

Bevakningsplatserna/upptagningsområdet för kamerorna ska geografiskt 
begränsas till delar av de aktuella gatorna Allégatan, Österlånggatan, Stora 
Brogatan och Torggatan.  
 
Genom den teknik som används kommer delar av bildmaterialet maskeras 
digitalt i kamerasystemet. Detta gäller för uteserveringar och fönster/entréer till 
verksamheter och bostäder. 
 
Tidpunkten för bevakningen kommer att begränsas till viss tid på dygnet, 
måndag till och med söndag. Detta för att anpassa kamerabevakningen till 
senare delen av eftermiddagen och nattetid. Nattetid antas färre antal personer 
vistas på platserna.   
 
Bildmaterialet skyddas genom att kamerorna ansluts via Borås stads eget 
nätverk (eget VLAN) till Borås stads centralt placerade kameraservrar. 
 
Tillgången till bildmaterial ges ett begränsat antal säkerhetsklassade personer på 
CKS, maximalt 3 stycken personer. För åtkomst till bildmaterialet krävs 
tvåfaktorsautentisering vid inloggning. 
 
Borås Stad kommer inte att bevaka kamerabilderna i realtid, med undantag för 
begäran från brottsbekämpande myndigheter vid utredning av brott. 

 
Borås Stad kommer inte att spela in och lagra ljud. 

 
Borås Stad gallrar normalt per automatik bildmaterialet efter max 30 dagar. Se 
vidare avsnittet om lagring. 
 
 

Hantering av bildmaterial och information om kamerabevakning ska ske i enlighet med 
reglerna i dataskyddsförordningen. Angående kraven på information ska exempelvis 
skyltar finnas om kamerabevakningen med uppgift om vem som bevakar samt 
kontaktuppgifter till Borås Stad och hur dataskyddsombud kan kontaktas.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
17 https://www.imy.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/  
(se vidare GDPR art. 12 p 7 och art. 14 1 a, gällande ytterligare information som krävs på 
webbsida eller liknande). 
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Tröskelanalys
 

Kommer personer utvärderas/poängsättas/profileras? NEJ 
Omfattar personuppgiftsbehandlingen automatiskt 
beslutsfattande som har rättsliga eller liknande betydande 
följder för den registrerade?     

NEJ 
 

Rör det sig om systematisk bevakning av allmän plats? JA, bevakningen kommer dock inte att 
ske i realtid med undantag för begäran 
från brottsbekämpande myndigheter 
vid utredning av brott. Detsamma 
gäller utlämning av bildmaterial. 

Behandlas känsliga personuppgifter (art 9 
Dataskyddsförordningen) eller uppgifter av mycket personlig 
karaktär?  

NEJ, behandlingen avser inspelning 
av bildmaterial av personer på allmän 
plats. Dessa uppgifter raderas normalt 
per automatik efter max 30 dagar.  

Kommer uppgifter att behandlas i stor omfattning? JA, behandlingen avser lagring av 
bildmaterial på de personer som vistas 
i aktuella bevakningsområdena 
specifika tider. Bildmaterialet raderas 
enligt ovan.  

Kommer behandlingen att avvika från vad den registrerade 
rimligen kan förvänta sig t.ex. att olika register samkörs?   

NEJ, bildmaterial granskas eller lämnas 
ut endast enligt punkt 3 ovan.  

Omfattas personuppgifter av personer i 
underläge/beroendeställning och som därmed är sårbara 
t.ex. barn eller äldre?  

JA, kan förekomma med samma 
begränsningar som för övriga d.v.s. 
bildmaterial granskas eller lämnas ut 
endast enligt punkt 3 ovan. 

Ska uppgifter användas i nya tekniska eller organisatoriska 
lösningar såsom IoT (Internet of things)? 

NEJ 

Behandlas personuppgifter i syfte att hindra de registrerade 
från att få tillgång till en tjänst eller ingå ett avtal? 

NEJ 
 

Har dataskyddsförordningens regler om rättslig grund, 
uppgifts- och lagringsminimering etc. samt övrig reglering 
kring enskildas rättigheter och säkerhetsarbetet för att 
skydda personuppgifter beaktats?  

Detta beaktas, se vidare boras.se under 
”Hantering av personuppgifter”. 
 

Tröskelanalysen ledde till Konsekvensbedömning.  JA, se vidare nedan. 

Konsekvensbedömning  JA, utförd i Draftit 2021-03-09 och 
uppdaterades 2022-06-09. 
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Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömning för kameror i centrala Borås (Södra Torget och Resecentrum) 
gjordes i IT-systemet Draftit av utredare och säkerhetssamordnare på CKS tillsammans 
med informationssäkerhetsansvarig på Stadsledningskansliet. En slutsats som drogs vid 
konsekvensbedömningen var att skyltar samt information om kamerabevakningen på 
Borås Stads webbsida skulle förtydligas. Konsekvensbedömningen uppdaterades 2022-
06-09 inför aktuell tillståndsansökan för kamerabevakning på ytterligare platser i 
centrala Borås.18  

Lagring, granskning och utlämning av bildmaterial  
Borås Stad har att ta hänsyn till lagstiftning kring lagring och delning av bildmaterial där person 
kan identifieras.  
 

Material får inte sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med 
behandlingen. I Borås stad raderas bilder normalt per automatik efter max 30 dagar.  
 
Gällande lagringstiden för kamerabevakning i centrum anses, i samråd med 
Lokalpolisområde Borås, att lagringstiden ska vara maximalt 30 dagar. Polisens 
erfarenhet av kortare lagringstid är att det inte är tillräckligt vid exempelvis utredning 
av grov brottslighet eftersom det kan framkomma saker långt senare i en utredning. 
Även polisanmälningar kan i en del fall komma att upprättas senare än efter ett par 
dagar.19   

En ytterligare anledning till behovet av lagringstid på 30 dagar är att åtkomsten till 
bildmaterialet endast kommer att ges ett begränsat antal personer, vilket gör att det rent 
administrativt finns situationer som gör att det p.g.a. eventuella helger och semester- 
eller sjukfrånvaro etc. inte går att ha för kort lagringstid. En lagringstid på 30 dagar 
överensstämmer dessutom med tidigare avgörande i förvaltningsrätten vid 
kamerabevakning av ett torg20.  

 
Bildmaterial ska endast granskas för att utreda händelseförlopp, tidpunkt för sådan 
och avse bevismaterial till en polisanmälan. Tillgången till bildmaterialet ska ges ett 
begränsat antal personer d.v.s. personal på CKS säkerhets- och kunskapsinriktning 
d.v.s. personer som har ett legitimt behov av att ta del av materialet. Skyddsombud ska 
beredas möjlighet att vid arbetsmiljöskäl medverka vid granskningen. 

 
Sekretess gäller i det allmännas verksamhet, enligt offentlighets- och sekretesslagen 32 
3 §, för sådan uppgift om enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom 
kamerabevakning som avses i kamerabevakningslagen, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

 
Bildmaterial får endast lämnas ut av utsedd säkerhetssamordnare, säkerhetschef eller 
avdelningschef på CKS till brottsbekämpande myndigheter t.ex. Polismyndigheten, 
”om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse är 
föreskrivet”. 21 

                                                     
18 Bifogas tillståndsansökan - Kamerabevakning Borås Stad och Report Konsekvensbedömning. 
19 Enligt notering från möte med kommunpolis och områdespolis på Lokalpolisområde Borås, 2021-
04-08.  
20 Förvaltningsrätten i Uppsala Mål 5408-17.  
21 Se offentlighets- och sekretesslagen 32 3 a§ och Kamerabevakningslagen (2018:1200) 22 § 2 st.  
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Motverka otillåten påverkan
Sammanställning av enkätsvar avseende risker för 
otillåten påverkan, självcensur och otillbörlig 
påverkan i Borås Stads verksamheter.
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Sammanfattning och slutsats
Under hösten 2021 skickades en enkät ut till Borås Stads samtliga verksamheter 
där man ombads bedöma risken för otillåten påverkan i den egna 
verksamheten, vilken kunskap som finns för att hantera händelser av otillåten 
påverkan samt lämna förslag på vad som är viktigast för att motverka alla 
former av otillåten påverkan, självcensur och otillbörlig påverkan. 

I 28 av 36 lämnade enkätsvar framkommer att det finns risk för otillåten 
påverkan i den egna verksamheten. Kommunens verksamheter har väldigt olika 
uppdrag och därför ser också riskerna olika ut beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs. Gemensamt är att det ofta bedrivs någon form av 
myndighetsutövning, beslutsfattande eller ärendehantering och det är i samband 
med dessa processer som riskerna bedöms som störst. I de fall enkätsvar 
uppger att det kan förekomma hot i samband med exempelvis beslut bedöms 
rutinerna vara så goda att hoten inte leder till någon självcensur. 

Andra identifierade riskområden är vid arbete som bedrivs i nära kontakt med 
de företag/individer med mera som verksamheten riktar sig till och där kan 
man som enskild medarbetare vara särskilt utsatt. Det kan exempelvis handla 
om arbete som utförs i stadsmiljön, vid tillsyn på företag, vid arbete på 
mötesplatser eller vid anmälnings- och vittnessituationer. 

Utöver ovanstående exempel pekar enkätsvaren på risker inom det ekonomiska 
området och då specifikt vid olika former av upphandlingar, inköp och 
utbetalningar. Det bedöms även finnas risk för påverkan i samband med 
rekryteringar och andra personalärenden, vid avstängning av individer från att 
delta i en verksamhet eller vid indragningar av tillstånd. Exemplen är många. 

På frågan om det finns kunskap för att hantera otillåten påverkan om den 
uppkommer så varierar enkätsvaren. I vissa verksamheter uppger man att 
kunskapen finns, det framgår dock inte alltid hur den kunskapen ser ut. I andra 
fall finns det viss kunskap och då kanske på chefsnivå, medan det i andra fall 
saknas kunskap eller att man inte känner till om det finns kunskap eller inte.  

På frågan om vad som krävs för att motverka olika former av påverkan är 
enkätsvaren i stort sett samstämmiga. Viktigast är olika former av 
kunskapshöjande åtgärder i form av exempelvis utbildningar, punkter i SAM-
hjulet och diskussioner på APT samt att det råder ett öppet och tillåtande 
samtalsklimat. Andra viktiga verktyg är tydliga rutiner och kontaktvägar vid 
exempelvis risk för hot/våld.  

Sammanfattningsvis bedöms det finnas risk för otillåten påverkan i flertalet av 
Borås Stads verksamheter. Hur stora riskerna är och vad de utgörs av varierar 
med verksamheternas uppdrag, men riskerna bedöms som störst vid olika 
former av myndighetsutövning och beslutsfattande följt av situationer där man 
har direktkontakt med de företag/individer som verksamheten riktar sig till. 
Viktigast för att motverka otillåten påverkan kan sammanfattas med olika 
former av kunskapshöjande åtgärder, väl fungerande rutiner och regelverk samt 
att det råder ett öppet och tillitsfullt samtalsklimat på arbetsplatserna så att man 
kan prata om risker och uppkomna situationer.  
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1 Bakgrund och syfte
Det har från flera håll uppmärksammats att olika former av påverkan från 
kriminella nätverk och extremister mot anställda i kommuner har ökat. Bland 
annat har Göteborgs Stad i en rapport från 2021 identifierat olika former av 
påverkan mot både chefer och medarbetare. 

Att anställda och förtroendevalda i kommuner utsätts för otillåten påverkan i 
sin yrkesutövning eller politiska uppdrag från kriminella och/eller extremister är 
ytterst allvarligt och ett hot mot både demokratin och rättssäkerheten såväl som 
för arbetsmiljön. 

I Borås Stad har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) löpande utbildnings- och informationsinsatser till olika 
verksamheter och förtroendevalda om hot och våld, konflikthantering, 
bemötande och mot våldsbejakande extremism samt information om de rutiner 
som gäller när man utsätts för eller bevittnar brottsliga gärningar. 

I detta arbete har det vid flera tillfällen framkommit att medarbetare och 
förtroendevalda utsatts för någon form av otillåten påverkan i sin yrkesutövning 
eller i sitt förtroendeuppdrag. Många chefer, medarbetare och förtroendevalda i 
Borås Stad rådfrågar CKS och dessutom polisanmäler dessa händelser enligt de 
rutiner som finns.  

I syfte att få kunskap om, och planera för utökade förebyggande insatser mot 
olika former av otillåten påverkan skickades det under hösten 2021 ut en enkät 
till Borås Stads förvaltningar, nämnder, bolag och bolagsstyrelser där de 
ombads besvara följande frågor:   

Inom vilka områden/verksamheter bedömer ni att risken för påverkan 
är som störst? 

I vilka beslut och/eller åtgärder bedömer ni att risken för påverkan är 
som störst? 

Upplever ni att medarbetare, chefer och förtroendevalda har bra 
kunskap om de rutiner och kontaktvägar som finns i Borås Stad om de 
utsätts för påverkan? 

Vad anser ni är viktigast för att motverka alla former av otillåten 
påverkan, självcensur och otillbörlig påverkan? Ge gärna exempel. 
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2 Lämnade enkätsvar
Enkäten har adresserats till Borås Stads samtliga förvaltningar, nämnder, bolag 
och bolagsstyrelser. Utöver det har enkäten skickats till något kontor, kansli och 
kommunalförbund som inte utgör egna enheter i Borås Stads organisationsträd. 
Totalt har enkäten nått 55 mottagare. Det har kommit in 36 svar från 42 olika 
verksamheter, i vissa fall har en förvaltning och nämnd lämnat ett gemensamt 
svar och i andra fall har man avböjt att svara eller uteblivit med svar. 

Enkäten bygger på fritextfrågor och hur omfattande och detaljerat respektive 
verksamhet har svarat varierar. För att sammanställa och åskådliggöra resultatet 
av enkäten har svaren på respektive fråga hänförts till olika kategorier, se nedan 
under respektive fråga. 

I denna rapport har enskilda verksamheter inte namngivits eller pekats ut. Syftet 
med undersökningen har varit att få kunskap om vilka risker som kan finnas i 
Borås Stads verksamheter för att kunna planera relevanta förebyggande insatser 
mot otillåten påverkan. I ett senare skede, i det förebyggande arbetet, är tanken 
att respektive verksamhet ska arbeta vidare med sina identifierade risker.

Utifrån lämnade enkätsvar konstateras att i 28 av totalt 36 lämnade svar, 
motsvarande 78 %, görs bedömningen att det finns risk för någon form av 
otillåten påverkan i den egna verksamheten.

För att kunna dra slutsatser om exempelvis skillnader i uppfattning om risk 
mellan verksamheter, mellan nämnds- och förvaltningsorganisationer eller
mellan bolag och bolagsstyrelser krävs mer djupgående frågor. 

Som framgår ovan bygger de 36 lämnade enkätsvaren på bedömningen i 42 
olika förvaltningar, nämnder, bolag och bolagsstyrelser. I nedanstående diagram
har bedömningen om det finns risk för otillåten påverkan eller inte fördelats
efter typ av verksamhet. Svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan de olika 
verksamhetstyperna, men exempelvis bedömer en högre andel av 
förvaltningarna (88 %) att det finns risk för otillåten påverkan jämfört med 
nämnderna (73 %). Vad skillnaderna i uppfattning beror på besvaras inte av 
enkäten. En liknande jämförelse mellan bolag/styrelser går inte att göra på 
grund av för få svar. 
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Fråga 1: Inom vilka områden/verksamheter bedömer ni att 
risken för påverkan är som störst?

          

Beroende på verksamheternas olika uppdrag kan riskerna för otillåten påverkan 
och var den kan uppstå skilja sig väldigt åt. Många av Borås Stads verksamheter 
ägnar sig i någon form åt myndighetsutövning, beslutsfattande och liknande 
och det är i processen och handläggningen runt dessa ärenden som risken för 
otillåten påverkan bedöms som störst. En uppräkning av alla former av ärenden 
låter sig inte göras, men det kan exempelvis vara vid olika former av beslut i 
förskola och skola, vid orosanmälningar, vid beslut om djurhållning, vid 
utfärdande av parkeringsavgifter, vid beslut om föreningsbidrag, i 
bygglovsärenden eller vid beslut om vilken insats en individ ska beviljas.

Hur verksamheterna och medarbetarna faktiskt påverkas av identifierade risker 
framgår endast som exempel i enstaka enkätsvar. En förvaltning uttrycker 
exempelvis att det kan riktas hot eller underförstådda hot mot handläggare i 
beslutsprocesser men bedömningen är att medarbetare inte censurerar sig själva 
på grund av påtryckningar. Medarbetarna står sällan ensamma med sitt beslut 
och många beslut passerar dessutom politiska utskott och det innebär att 
besluten ses/hanteras av flera personer i handläggningsprocessen.

Ett närliggande område som också innefattar någon form av beslutsfattande där 
risken för otillåten påverkan bedöms som stor är vid olika former av 
tillståndsärenden, och då kan det handla om såväl tillståndsgivning som 
indragning av tillstånd. Exemplen handlar om allt från tillstånd till att bedriva 
förskola till parkeringstillståndsärenden.

Ytterligare ett område som identifieras är verksamheter där man har 
direktkontakt med individer. Här ges exempel som arbete i kundtjänst, arbete i 
samhällsmiljön, kontakter med elever/föräldrar och brukare/patienter, vid 
arbete i våra utsatta områden eller i samband med anmälnings- och 
vittnessituationer.
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En förvaltning uppger exempelvis att antalet incidenter där medarbetare känt 
sig hotade har ökat. Det är många gånger vid möten med drogpåverkade 
och/eller personer med psykisk ohälsa och potentiellt skulle detta kunna 
innebära att medarbetare dra sig för att anmäla exempelvis droghandel.

Andra kategorier som utkristalliserar sig är det ekonomiska området med risk 
för bland annat otillbörliga erbjudanden i samband med tjänsteutövningen, 
vissa verksamheter ser risker med hot från aktivister och extremister och i andra 
fall kan det finnas risk för påverkan i samband med rekrytering och andra 
personalärenden. Exempel på den sistnämnda kategorin är påverkan från 
närstående i rekryteringsärenden, vid arbetsrättsliga åtgärder mot medarbetare, 
vid en anmälan där en kollega omnämns eller då någon nekas anställning. 

Fråga 2: I vilka beslut och/eller åtgärder bedömer ni att 
risken för påverkan är som störst?

          

Svaren på denna enkätfråga sammanfaller många gånger med svaren på första 
frågan och i vissa fall har verksamheter lämnat ett gemensamt svar på de båda 
första frågorna. Enkätsvaren går dock att dela in i fyra olika kategorier och de 
exempel som tas upp skiljer sig en del från de som lämnades i svaren på fråga 1.

Även här anges myndighetsutövning, beslutsfattande och den ärendehantering 
som finns runt dessa beslut som en stor risk för otillåten påverkan. Exempel 
som lyfts är beslut vid placering av barn i förskola, beslut vid omhändertagande 
av barn, vid betygssättning och vid uthyrning av lägenheter. 

En annan risk för påverkan som exemplifieras i samband med 
myndighetsutövning och beslut, och som benämns som otillbörlig, är intern 
påverkan. Det kan handla om att en förvaltning vill påverka en annan 
förvaltnings eller tjänstepersons yttrande, beslut eller bedömning. I samband 
med detta uttrycks i några svar en risk med att Borås Stad endast har politiska 
skrivelser och inte tjänsteskrivelser. Tjänstepersoners skrivelser ska vara 
opolitiska och det ska inte finnas risk att de påverkas i sina skrivelser.
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I likhet med första frågan framkommer risk för otillåten påverkan vid arbete i 
samhällsmiljön, ute på företag eller i kontakter med kommuninvånare. Här
handlar exemplen om avstängning av gator, arbete i verksamheter som påverkar 
genom buller, arbete med avfallshantering, tillsyn på företag, besiktning av 
lägenheter eller risk för påverkan under förröstningsperiod och valdag.

Ytterligare risker som nämns är på det ekonomiska området, till exempel vid 
upphandlingar, inköp, utbetalningar, olika former av bidrag eller otillbörliga 
erbjudanden vid exempelvis tillsyner. Det pekas även på risker för påverkan i 
samband med avstängning av individer från att få delta i en verksamhet, vid 
disciplinåtgärder avseende elever eller vid avstängning från barnomsorg på 
grund av skuld.

Fråga 3: Har verksamheten kunskap, rutiner och 
kontaktvägar för att hantera otillåten påverkan om de 
utsätts?

          

I många av enkätsvaren uppger man att det finns kunskap, men det framgår 
inte alltid vad kunskapen utgörs av. Det vanliga tillvägagångssättet om man 
upplever sig utsatt för någon form av otillåten påverkan är en kontakt med 
närmaste chef/förvaltningschef eller att man tar en kontakt med CKS för att 
diskutera en fråga eller i samband med en eventuell polisanmälan. 

I vissa enkätsvar framgår att det saknas kunskap eller att det delvis finns 
kunskap, vilket innebär att det kan finnas kunskap på ledningsnivå men saknas i 
övriga verksamheten.

En förvaltning uttrycker att frågan om otillåten påverkan är komplex och kan 
vara svår att hantera för medarbetare och chefer som utsätts. Det finns en risk 
för självcensur på grund av oro för att bli utsatt för påverkan, exempelvis hos 
medarbetare som bor eller är uppväxta i samma område som de arbetar. 
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Fråga 4: Vad är viktigast för att motverka alla former av 
otillåten påverkan, självcensur och otillbörlig påverkan?

          

Viktigast för att motverka otillåten påverkan är enligt svaren på enkäten olika 
former av kunskapskunskapshöjande åtgärder inom området, exempelvis 
genom utbildningar, återkommande punkter i SAM-hjulet och på APT och att 
det råder ett öppet och tillåtande samtalsklimat där problem och händelser kan 
diskuteras.

En förvaltning uttrycker att det är bra om man på en kommunövergripande 
nivå säkerställer en hög kvalitet på stödmaterial till chefer så att frågan kan tas 
upp kontinuerligt på exempelvis arbetsplatsträffar.

I många av svaren lyfts tillgången till experthjälp och syftar då på att kunna 
vända sig till en chef med större kunskaper, till CKS eller jurister och att det 
finns tydliga rutiner om hur man agerar vid exempelvis risk för hot/våld samt 
att det finns tydliga kontaktvägar att använda sig av om behov uppstår. 

Svaren pekar också på vikten av att polisanmäla händelser och att rapportera 
incidenter i KIA. I något svar uttrycks att det ska vara en nolltolerans när det 
kommer till otillåten påverkan. 

Ytterligare svar tar upp vikten av kontrollfunktioner gällande ekonomiska 
situationer, att man är flera personer runt känsliga beslut och att det generellt 
ska finnas en väl fungerande säkerhet med lås, larm, kameror med mera.

En nämnd/förvaltning uppger att medarbetare inte ska behöva vara rädda för 
att utsättas för våld eller hot. Ett sätt att skydda medarbetare kan vara att de är 
anonyma i känsliga beslut med identifikation av högre chef. Det måste skapas 
ett klimat som gör att människor kan vara trygga att prata om otillåten påverkan 
om den uppstår.
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Inledning och syfte med metodhandboken 
Syftet med Borås Stads metodhandbok är att den ska vara ett stöd för medarbetare och förtro-
endevalda i arbetet mot otillåten påverkan. Metodhandboken bygger bland annat på material 
från Göteborgs Stads metodhandbok1, på material från Brottsförebyggande rådet, BRÅ2 och 
från Sveriges kommuner och Regioner, SKR3. 

Hela eller delar av Borås Stads metodhandbok kan användas i respektive verksamhet som stöd 
i arbetet mot otillåten påverkan. Metodhandboken överensstämmer med de styrdokument 
som Borås Stad har gällande arbetsmiljö, riskhantering och säkerhet. Dessutom  harmonierar 
den med ”Borås Stads gemensamma principer” om demokrati, objektivitet, öppenhet och 
yttrande frihet, bemötande, effektivitet, service och laglighet. Exempelvis ska vi som arbetar 
i en kommun verka för att främja demokratiska värderingar som alla människors lika värde, 
mångfald och rättssäkerhet. Som kommunanställda har vi också ett stort ansvar för att mot-
verka oegentligheter. Alla boråsare ska få likvärdig service och behandling, och de myndig-
hetsbeslut som fattas måste ha stöd i lag4. 

Arbetet mot otillåten påverkan syftar till att Borås Stads medarbetare och förtroendevalda:

• kan utföra sitt arbete utan inskränkningar

• känner trygghet och säkerhet när de arbetar

• inte påverkas i sitt beslutsfattande

• vet i vilka situationer det finns risk för otillåten påverkan och

• har kunskap om rutiner på området

Borås Stads arbete mot otillåten påverkan bygger på tre övergripande metoder – kompetens-
team, utbildning och metodhandbok. Kompetensteamet består av medarbetare på 
Stadsledningskansliets avdelningar Centrum för kunskap och säkerhet samt Personal och 
förhandling. Teamet har arbetat fram metodhandboken och kommer att vara delaktigt i 
utbildningar och övrigt stöd till kommunens verksamheter för att motverka otillåten påverkan.  

Kompetensteam Utbildning Metodhandbok

Medarbetare på avdelningar-
na Personal och förhandling 
samt Centrum för kunskap 
och säkerhet.

Ger råd i arbetet för att 
motverka otillåten påverkan 
samt stödjer arbetet vid ut-
bildningar hos förvaltningar 
och bolag.

Grundläggande arbetsmiljö- 
och säkerhetsutbildningar.

Specifika utbildningsinsatser. 

Workshops. 

Ett stöd i arbetet för att: 

• förebygga

• motverka och 

• hantera otillåten  påverkan.

1 Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad. Reviderad maj 2021.
2 Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017.
3 Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat, SKR Studie 2020.
4 Borås Stads gemensamma principer, PDF kommuntryckeriet 2021, intranet.boras.se besökt 2022-02-13.
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Vad är otillåten påverkan? 
BRÅ:s definition av otillåten påverkan är: Trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korrup-
tion som syftar till att påverka tjänsteutövningen. Det fem påverkansformerna är:

• Trakasserier: Förtal, ofredande, subtila hot (som inte är olaga hot) och andra 
icke-straffrättsliga påtryckningar.

• Hot: Olaga hot, hot mot tjänsteman och andra liknande straffbara gärningar som 
utpressning.

• Våld: Misshandel, våld mot tjänsteman och andra liknande straffbara gärningar.

• Skadegörelse: Skadegörelse, åverkan, mordbrand och liknande.

• Korruption: Löfte eller erbjudande om muta eller annan otillbörlig belöning för 
tjänsteutövningen. Inkluderar även otillbörliga relationer. 5

De olika formerna av otillåten påverkan
Trakasserier, som är den vanligaste formen av otillåten påverkan, innebär att en tjänsteperson 
hotas på ett subtilt sätt. Att trakassera någon är ofta inte straffbart men det kan skapa mycket 
stress och oro hos den som utsätts. Trakasserier kan vara allt från vag påverkan till mer tydliga 
metoder.6 Subtil påverkan är många gånger svårt att ta på men kan exempelvis vara att någon 
symboliskt står bredvid och stirrar på den anställde, befinner sig i närheten av dennes hem/
arbetsplats eller fotograferar.7 

Självmordshot

Obehagliga telefonsamtal/mejl

Skuldbeläggning

Obehagliga anspelningar

Grova förolämpningar

Olovlig fotografering/inspelning

Hot är till skillnad från trakasserier ofta straffbara, exempelvis som hot mot tjänsteman. Hot 
framförs många gånger i samband med ingripande och negativa beslut. En mindre vanlig form 
av hot är de som riktas mot anhöriga, till såväl medarbetare som förtroendevalda, men dessa 
hot kan upplevas som mer obehagliga.8 

Hot mot tjänsteman 

Hot mot anhörig

Utpressning

Hot om våld 

Dödshot

5 Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017, sid 5 och 9.
6 Ibid, sid 77 och Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad.
7 Otillåten påverkan – riktad mot myndighetspersoner, en rapport. BRÅ 2005, sid 36 f.
8 Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. BRÅ 2017, sid 92, 96 och Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad, 

Bilaga 1. Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat, SKR Studie 2020, sid 31.
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Våld är jämfört med trakasserier och hot mer ovanligt. Det är en straffbar handling där det 
ofta handlar om våld mot tjänsteman. Våldssituationer delas upp i lindrigt våld, exempelvis 
knuffar, och grövre våld som slag och sparkar.9 

Knuff 

Slag och sparkar

Stenkastning

Våld med vapen/tillhyggen

Skadegörelse är straffbart och är som påverkansform ovanligt generellt sett. Skadegörelsen 
riktas exempelvis mot tjänstefordon, teknisk utrustning och lokaler. Här inkluderas även 
klotter med budskap som är riktad mot en organisation.10

Skadegörelse

Klotter

Stenkastning

Korruption inkluderar både erbjudanden om måltider eller gåvor i form av föremål och otillbör-
liga relationer där man exempelvis utnyttjar vänskapskontakter som väg in i en  organisation.11 

Otillbörliga erbjudanden – gåvor, pengar, 
rabatter och måltider.

Otillbörliga relationer – tjänster och 
gentjänster, utnyttjande av vänskaps-
kontakter

Ett demokrati-, arbetsmiljö- och säkerhetsproblem 
Redan 2005 beskrev BRÅ att otillåten påverkan riskerar, utöver att vara ett stort arbets-
miljöproblem, ”att påverka den enskilde tjänstemannens myndighetsutövning och som därför i 
förlängningen kan utgöra ett hot mot demokratin” 12.

Syftet med otillåten påverkan kan vara att personer inte ska följa lagar och förordningar 
exempelvis att medarbetarna inte ska beakta allas likhet inför lagen. Otillåten påverkan är på 
så vis ett angrepp mot demokratin.13  

Vid sidan av direkta påverkansförsök kan otillåten påverkan leda till självcensur som ofta yttrar 
sig som passivitet eller att man fattar ett annat beslut än det man borde p.g.a. rädsla för exem-
pelvis våld eller att bli uthängd.14 I förlängningen kan detta leda till en utbredd tystnadskultur 
såsom beskrivits i en rapport från Göteborgs stad.15 

En konsekvens, som är mindre påtaglig men lika allvarlig ur en demokratisk synvinkel, är de 
fall då en förtroendevald väljer att förhålla sig passiv i stället för att engagera eller uttala sig, 
alltså en form av självcensur.16 Enligt BRÅ:s trygghetsundersökning för politiker har hot och 
hat ökat under de senaste åren. Var tredje förtroendevald i fullmäktige har utsatts för trakas-
serier, hot eller våld under valåret 2018. Nästan var fjärde förtroendevald i fullmäktige har 
påverkats i sitt uppdrag av utsatthet, eller har känt oro för att utsättas. Andelen är högre bland 

9 Ibid sid 99 och 102 (BRÅ 2017) samt ibid Bilaga 1.
10 Ibid sid 106 (BRÅ 2017).
11 Ibid sid 109 (BRÅ 2017).
12 Otillåten påverkan - riktad mot myndighetspersoner, rapport 2005:18 sid 7.
13 Motverka otillåten påverkan – En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. BRÅ 2009, sid 22 f.
14 Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017, sid 29.
15 Finns det en tystnadskultur i Göteborg Stad, Styrelsehandling nr 8 2021-08-26 Bilaga 1A.
16 Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat, SKR Studie 2020, sid 17.
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förtroendevalda kvinnor (48 procent kvinnor respektive 38 procent män). Det har även visat sig 
att hot och hat leder till att förtroendevalda helt eller delvis lämnar sina förtroendeuppdrag. 17

Att vara utsatt i egenskap av förtroendevald kan få konsekvenser för uppdraget och det påverkar 
även det demokratiska systemet.18

Ett arbete mot otillåten påverkan behöver inkludera alla delar av en organisation. Tidigare 
studier på området visar att personal- och säkerhetsfunktionerna måste samarbeta för att 
förebygga och hantera påverkansförsök.19 Det är också viktigt att utveckla ett stöd för de 
förtroendevalda för att stärka dem i det demokratiska uppdraget.20 

Olika kategorier av påverkare 
För att tydliggöra vilken påverkansform medarbetare och förtroendevalda kan råka ut för 
har beskrivningar av olika typer av påverkare (person som utövar otillåten påverkan) gjorts i 
tidigare studier. Det finns dock undantag från nedan beskrivningar.

Personer med:

aggressiva beteenden

ideologisk inriktning

direkt kriminell inriktning

indirekt kriminell inriktning (personer verksamma i företag)

interna påverkare* 

Personer med aggressiva beteenden kan vara individer i en desperat situation, med ett miss-
bruk, med en psykisk störning eller rättshaverister d.v.s. personer som ställer orealistiska krav 
och återkommande trakasserar. De påverkansformer som dessa individer använder sig av 
sträcker sig från exempelvis trakasserier såsom förolämpningar och anspelningar till hot och 
våld.  

Personer med ideologisk inriktning kan vara extremister och aktivister som visar sitt miss-
nöje och försöker påverka samhället i en viss riktning. Ett exempel på en påverkansform som 
dessa individer använder sig av är skadegörelse i form av klotter på lokaler och byggnader eller 
stenkastning mot tjänstefordon. 

Personer med direkt kriminell inriktning kan vara individer som ensamma eller i grupp 
agerar i syfte att skydda den kriminella verksamheten exempelvis inom den organiserade 
brottsligheten. De påverkansformer som används kan vara allt från subtila trakasserier (till 
exempel obehagliga anspelningar), tydliga trakasserier (till exempel okvädningsord och olovlig 
fotografering) till uttalade hot samt grovt våld. 

Personer med indirekt kriminell inriktning (verksamma i företag) kan vara individer som i 
syfte att påverka en medarbetare erbjuder en otillbörlig förmån i form av exempelvis en muta. 
Många gånger utnyttjar påverkaren etablerade vänskapskontakter eller försöker bygga nya 
relationer med utvalda medarbetare. Påverkaren kan även vara leverantörer och företagare som 
försöker komma undan kontroll alternativt få fördelaktiga avtal för sina varor och tjänster. 21

17 Ibid sid 16 och 53.
18  Ibid sid 17.
19  Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017, sid 6.
20  Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller delvis på grund av hot och hat, SKR Studie 2020, sid 10.
21  Motverka otillåten påverkan – En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption. BRÅ 2009, sid 51 ff.  

Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad. Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) 2017, s 9 och 78 ff.



BORÅS STADS METODHANDBOK – OTILLÅTEN PÅVERKAN        7

* Ytterligare en kategori av påverkare som har identifierats under Borås Stads arbete mot otillå-
ten påverkan är interna påverkare, det vill säga personer inom organisationen som försökt 
påverka medarbetare eller annan förvaltning i en viss riktning i samband med ett beslut eller 
yttrande. 

Förebygga otillåten påverkan
Arbetsgivaren har huvudansvaret för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna men också 
för att säkerställa att demokratiska värderingar genomsyrar hela Borås Stads verksamhet. 

Chefen är arbetsgivarens förlängda arm i arbetsmiljöarbetet och har ett särskilt ansvar för att 
säkerställa att arbetsmiljön är god och ska därmed hantera och förebygga otillåten påverkan 
på sin arbetsplats. Exempelvis genom att följa rutiner och göra dessa kända på arbetsplatsen, 
säkerställa medarbetarnas kunskap samt utreda och dokumentera händelser. Arbetet sker i 
samverkan med skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen. 

Medarbetaren har i sin tur ett ansvar för att exempelvis följa föreskrifter och rutiner, rapportera 
tillbud och incidenter samt delta i genomförande av de åtgärder som behövs för att åstadkomma 
en god arbetsmiljö. 

Varje samverkansgrupp (samverkan mellan arbetsgivaren Borås Stad och de fackliga organisa-
tionerna) på lokal nivå och förvaltningsnivå ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har 
de rutiner och arbetssätt som behövs för att förebygga och hantera otillåten påverkan. Se även 
avsnittet ”Uppföljning och kontroll i samverkan”. 

Skyddsombudens roll är att verka för att arbetsgivaren har de rutiner som behövs, att arbetet sker 
systematiskt samt att vara med och följa upp händelser som kan innebära risk för medarbetares 
hälsa eller leda till försämrad arbetsmiljö.22 

Arbetet med att motverka otillåten påverkan, inkluderat arbetet mot hot och våld, bygger 
i Borås Stad på samma metod som övrigt arbetsmiljöarbete. Metoden kallas systematiskt 
arbetsmiljöarbete och sammanfattas av fyra huvudaktiviteter undersöka, riskbedöma, genom-
föra och följa upp23:

1. Undersöka (identifiera risker)

Att undersöka handlar om att identifiera om och på vilket sätt medarbetare i verksamheten 
kan vara utsatta för otillåten påverkan. Det görs genom att identifiera, kartlägga och beskriva 
risker och risksituationer. Ju mer information det finns om risker där otillåten påverkan kan 
förekomma desto lättare är det att förebygga och förbereda verksamheten på att hantera 
 situationerna. 

22 Borås Stads organisation för skyddskommittéer och skyddsombud, besökt 2022-03-25. Se under referenser 
23Arbetsmiljö och hälsa, besökt 2022-03-18. Se under referenser. 
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Identifiering av risker ska genomföras kontinuerligt och systematiskt, vilket lämpligen görs 
årligen vid genomgång av aktiviteten i SAM-kalendern. Andra tillfällen när riskidentifiering 
kan vara aktuellt är vid förändringar i arbetsförhållanden, uppdrag, lagstiftning eller inför en 
uppgift som kan innebära risker. Riskidentifieringen kan göras vid till exempel arbetsplats-
träffar (APT), medarbetarsamtal, skyddsronder, enkätundersökningar24 och workshops. Det 
är viktigt att undersöka både strukturella brister inom organisationen och medarbetarnas 
säkerhetsbeteenden.

2. Riskbedöma

För varje identifierad risk behöver en riskbedömning göras. Den genomförs i två steg: 

• Hur allvarlig blir konsekvensen om händelsen skulle inträffa?

• Hur sannolikt är det att den inträffar?25

Det är viktigt att riskbedömningen tydliggör vilka medarbetare som kan bli utsatta, när risken 
kan uppkomma och vad som kan hända om en medarbetare utsätts för otillåten påverkan. 

I Stratsys SAM-modul finns en riskmatris som kan användas för att bedöma riskens allvar-
lighetsgrad. 

3. Genomföra (åtgärda)

När riskerna för otillåten påverkan är identifierade och bedömda behöver verksamheten vidta 
förebyggande åtgärder för att förhindra att riskerna inträffar. Åtgärderna ska vidtas direkt 
och dokumenteras. Om åtgärden inte kan vidtas direkt ska den läggas in i en handlingsplan. 

I Stratsys arbetsmiljömodul finns en handlingsplan där förebyggande åtgärder kan dokumen-
teras och följas upp. Handlingsplanen innehåller information om risken som ska åtgärdas, hur 
den ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara utförd. 

Det finns tre huvudstrategier som man kan arbeta med när man vidtar åtgärder för att före-
bygga otillåten påverkan:

• skapa rutiner för olika scenarier  

• öka kunskapen hos medarbetarna 

• skapa en god och öppen kultur på arbetsplatsen 
24 Metodhandboken – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad. 
25 Metodhandboken – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad.
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Rutiner – att skapa rutiner är ett viktigt verktyg för att förebygga otillåten påverkan. Det 
behöver skapas olika rutiner för att möta de olika påverkansformerna i det dagliga arbetet det 
vill säga rutiner för att kunna hantera trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption. 

Exempel på förebyggande rutiner kan vara riskbedömningar inför besök, hur man ska agera 
vid olika hotsituationer och vid självmordshot. Vidare bör rutiner finnas för såväl den fysiska 
som den personliga säkerheten, t.ex. om lokalen är säker, om och var larm finns eller om det 
behövs fler handläggare alternativt annan handläggare för ett ärende.26 

Ökad kunskap – utbildning till alla medarbetare är grundläggande i det förebyggande arbe-
tet. Detta kan bland annat ske vid introduktion av nyanställda, som återkommande punkt på 
APT eller genom samtal kring riskhantering. Kunskapen kan även ökas genom att samtala 
om scenarier och inträffade händelser för att stärka förmågan att hantera otillåten påverkan. 

En öppen kultur – arbetet mot otillåten påverkan ska påbörjas på ledningsnivå och det ska 
tydligt framgå att otillåten påverkan inte är accepterat.27 Det ska råda ett öppet samtalsklimat 
där diskussioner kan föras på en meningsfull nivå så att medarbetarna känner igen sig.28 För 
Borås Stads del ska detta utgå från våra gemensamma principer. 

För att undvika att exempelvis en tyst kultur sprids behöver verksamheten arbeta för att ha 
högt i tak och uppmuntra medarbetarna till att dela erfarenheter med varandra. Detta måste 
komma från ledningsnivå och spridas i organisationen.29   

Borås Stads arbete för ett öppet arbetsklimat

I Borås stad aktualiserades frågeställningen om ett öppet arbetsklimat i samband med 2021 års 
medarbetarenkät.30 I enkäten ställdes frågan om det fanns en tystnadskultur på arbetsplatsen, 
alltså att man inte vågar säga vad man tycker och tänker av rädsla för negativa konsekvenser 
exempelvis utfrysning eller att arbetsuppgifter och löneutveckling påverkas. Många medarbetare 
uppgav att de upplevde eller till viss del upplevde att det fanns en tystnadskultur på arbetsplatsen. 

En metod för att möta detta problem kan vara att arbeta på motsvarande sätt som ovan, det vill 
säga att arbeta för en öppen kultur och ett öppet samtalsklimat. För Borås Stads del ska detta 
arbete utgå från våra gemensamma principer. Det pågår också ett arbete genom tillitsresan, 
vilket är benämningen på det förändringsarbete som ska ge Borås Stad ett nytt mer modernt 
sätt att styra och leda alla sina verksamheter. Ett av tillitsresans mål är att styrning, struktur 
och kultur ska präglas av öppenhet och transparens.31

4. Följa upp

Det är viktigt att följa upp att åtgärder inom det förebyggande arbetet har genomförts. På 
arbetsplatserna kan arbetet följas upp genom att aktivt arbeta med handlingsplanerna i Stratsys. 
Det är också viktigt att följa upp att åtgärden har haft rätt effekt. Har inte åtgärden haft för-
väntad effekt kan åtgärden behöva justeras eller så kan andra åtgärder behöva vidtas. 

Hantera otillåten påverkan
Rutiner – för att medarbetare, ledning och chefer ska veta hur de ska agera vid olika försök 
till otillåten påverkan ska det finnas rutiner för hur händelsen bör hanteras. I Borås stad finns 
upparbetade rutiner genom arbetet mot hot och våld och genom det systematiska arbetsmil-
jöarbetet exempelvis för arbetsskadeanmälan, polisanmälan, stöd vid eventuell rättegång samt 
26 Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad.
27 Metodhandbok – Otillåten påverkan, Göteborgs Stad. 
28 Att förebygga och hantera påverkansförsök, En handbok. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2017, sid 27.
29 Ibid sid 25.
30 Borås Stads medarbetarenkät 2021, frågorna 54-57 med tillhörande svar.
31Tillitsresan, länk intranätet besökt 2022-04-12. Se under referenser.
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rutin för första hjälpen och krisstöd. Dessa rutiner ska även användas och anpassas för alla 
olika former av otillåten påverkan.   

Varje förvaltning är ansvarig för att säkerställa att de rutiner som krävs finns på respektive 
förvaltning. Likaså är varje chef ansvarig för att informera om de rutiner som finns och vid 
behov komplettera med rutiner för den enskilda arbetsplatsen. Genom att arbeta med SAM-
hjulet i Stratsys görs detta kontinuerligt i samband med exempelvis arbetsplatsträffar och 
workshops. Förslagsvis är det även genom t.ex. workshops som förtroendevalda på respektive 
nämnd kan nås.

Det är viktigt att det finns rutiner för uppföljning/kontroll. Det handlar dels om en regel-
bunden översyn av verksamhetens rutiner och dels om att se över aktuella rutiner efter det att 
en händelse har inträffat. Det bör av rutinerna framgå vem som ansvarar för uppföljning och 
efterlevnad samt genomförandet av åtgärder vid en händelse. Ett hjälpmedel för detta är det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rapportera och utreda – när en händelse har skett är det viktigt att incidenten rapporteras, 
att inrapporteringen stöttas från ledningshåll och att alla inser betydelsen av inrapporteringen. 
Detta sänder bland annat ut signaler om att otillåten påverkan inte accepteras. Ytterligare skäl 
till att rapportera händelsen är att den då inte stannar hos den enskilde medarbetaren, att det 
ger ökad kunskap och att det blir lättare att sätta in åtgärder. 32

I Borås Stad används KIA33 för att rapportera riskobservationer, tillbud och olycksfall. Otillåten 
påverkan i form av hot och våld, trakasserier eller som på annat sätt ger upphov till psykisk 
överbelastning rapporteras och utreds av närmsta chef. Utredningen sker genom att chefen 
undersöker och riskbedömer händelsen, åtgärdar orsakerna och följer upp vidtagna åtgärder.     
Medarbetaren har som tidigare nämnts ett ansvar för att rapportera in tillbud, olyckor och 
riskobservationer. Medarbetaren ska få återkoppling i ärendet och medverka i utredningen 
vid behov.

Händelser som berör korruption och skadegörelse rapporters inte i KIA om de inte innehåller 
inslag av hot, våld eller gett upphov till psykisk överbelastning. Dessa händelser rapporteras 
till närmsta chef eller om så inte är möjligt till chefens chef som utreder händelsen och vidtar 
åtgärder. 

Uppföljning och kontroll i samverkan
Frågor som berör arbetsmiljö och otillåten påverkan följs upp i Borås Stads samverkansgrupper. 
Samverkansgrupperna bör regelbundet se över och vid behov vidta åtgärder för att säkerställa 
att:

• Det finns tillräckliga rutiner för att arbetsplatserna ska kunna arbeta med att före-
bygga och hantera otillåten påverkan.

• Rutinerna för det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet mot otillåten  
påverkan på arbetsplatserna efterlevs. 

• Chefer har tillräckliga kunskaper för att förebygga och hantera otillåten påverkan. 

• Vid behov säkerställa att de kontroller som behövs för att motverka korruption finns. 

32  
33  Rapportera tillbud och arbetsrelaterade olyckor –KIA, länk intranätet besökt 2022-03-25. Se under referenser. 



BORÅS STADS METODHANDBOK – OTILLÅTEN PÅVERKAN           11

Referenser
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (2020) Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag. Helt eller  
delvis på grund av hot och hat. SKR Studie.

Brottsförebyggande rådet, Brå (2017) Att förebygga och hantera påverkansförsök - En handbok. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet, Brå (2009) Motverka otillåten påverkan – En handbok för myndigheter om att före-
bygga trakasserier, hot, våld och korruption. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet, Brå (2005) Otillåten påverkan – riktad mot myndighetspersoner, en rapport. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Göteborgs Stad (2021). Metodhandbok – Otillåten påverkan. 

Finns det en tystnadskultur i Göteborg Stad, Styrelsehandling nr 8 2021-08-26 Bilaga 1A.  
https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=33784.

Webbsidor/Intranätet
Arbetsmiljö och hälsa

https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/arbetsmiljoochhalsa.4.10a6b1db1621eb6c844c248a.html, 
besökt 2022-03-07.

Borås Stads GEMENSAMMA PRINCIPER, PDF kommuntryckeriet 2021 

https://intranet.boras.se/styrningochledning/gemensammaprinciper.4.9a3a1f6179eb4c85c7d10d4.html, 
besökt 2022-03-07.

Borås Stads organisation för skyddskommittéer och skyddsombud

https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/arbetsgivarbeslutavtalochlagar/rutinerochriktlinjerinomper-
sonalomradet.4.15e83ead170c017ec9a77c6e.html, besökt 2022-03-31.

Rapportera tillbud och arbetsrelaterade olyckor – KIA 

https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/arbetsmiljoochhalsa/olycksfallochtillbud/rapporteratill-
budocharbetsrelateradeolyckorkia.4.2e4f2177173eb3556d446eb6.html, besökt 2022-03-07.

Tillitsresan

https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetsochutvecklingsarbeten/tillitsresan.4.1544b908169955a-
8b1a12db6.html, besökt 2022-04-12.

Övriga källor 
Borås Stads medarbetarenkät 2021, frågorna 54–57 med tillhörande svar.




