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Kommunfullmäktige 

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen fastställs.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Då Krisledningsnämndens sammansättning, genom Kommunfullmäktiges 
beslut i annat ärende, har ändrats och Kommunstyrelsen därmed inte längre 
utgör Krisledningsnämnden, har Kommunstyrelsens reglemente setts över.   

I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens 
uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap föreslås 
ny reviderad text av 11 § Kommunstyrelsens reglemente.  

 Beslutsunderlag
1. Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Annica Dahlén 

Avdelningschef 

Nr 7
Revidering av Kommunstyrelsens reglemente.

2018-12-17 Dnr KS 2019-00847 1.2.2.2

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   

Gäller från och med: 2020-02-20 

Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.   

Styrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 
Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  
Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 
ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 
Uppföljningsfunktionen   
   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   
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 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 
Delegering från fullmäktige  
 
9 §   
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   
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 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

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

   

Särskilda uppgifter   
   
Processbehörighet  
 
10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   
Krisledning och höjd beredskap  
 
11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
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    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

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

   

Särskilda uppgifter   
   
Processbehörighet  
 
10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   
Krisledning och höjd beredskap  
 
11 §  
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.   
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
   
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
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fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. 
 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

   
Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 
12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

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

 
Sammansättning  
 
13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   
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Kommunalråd  
 
14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning  
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 273

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Kommunalråd  
 
14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning  
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Reglemente för Kommunstyrelsen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.   
 
 
Gäller från och med: 2020-02-20 
 
Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.   
 

Styrelsens uppgifter 
   
Allmänt om styrelsens uppgifter  
  
1 §   
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.   
   
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.   
   
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).   
   
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion).   
   
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).   
   
Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
   
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
  
2 §   
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.   
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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Styrelsens övergripande uppgifter   
 
3§   
Styrelsen ska   
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i 
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,     

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådana avtalssamverkan som 
sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller författning  

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,   
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,   
 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.   
 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,   
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad fullmäktige särskilt beslutar,   
 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare,   
 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämnd 

presidierna.   
   
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 
ska handläggas ska beredas.   

   
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;   

 utveckling av den kommunala demokratin   
 medborgar- och brukarinflytande   
 samspel mellan politik och förvaltningar   
 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik   
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling   
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor   
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande   
 regionala, nationella och internationella frågor   
 näringslivsfrågor   
 strategisk intern och extern kommunikation  
 marknadsföring av kommunen   
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,  
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 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.   

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd. 
 
Företag och stiftelser   
 
4 §     
Styrelsen ska   

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen,   

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,   

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap   
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,    

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 
företagsledningarna,   

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder,   

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 
tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i,   

 Årligen godkänna bolagens finansiering.   
  
Kommunalförbund  
 
5 §   
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 
som kommunen är medlem i.   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 
ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   
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Avfallshantering  
 
6 §   
Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som Miljö- och konsumentnämnden skall 
ha enligt kommunens renhållningsordning.  

   
Ekonomi och medelsförvaltning 
 
 7 §   
Styrelsen ska   
 

 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten. 
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att: 
 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och 
 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser, 
 ge anvisningar om attest och utanordning, 
 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och 
 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet. 

 
Uppföljningsfunktionen   

   
Styrelsens uppföljning  
 

8 §   
Styrelsen ska   

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna.   

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,   
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,   
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret,   

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv,   
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 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 
in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 
som inkommit till kommunen.   

 
Delegering från fullmäktige  
 
9 §   
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:   

   
Ekonomi   

   ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt,   

   utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,   
   I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,   
   Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i 
budgeten.   

   
Personal och utvecklingsfrågor   
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare och har därvid bland annat;   

    att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 
pensionsmyndighet,   

    att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte 
beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,   

    att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat 
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och 
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare,   

   att besluta om stridsåtgärd,   
   att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i 

alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar 
ankom- mer på annan,   

   att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,   

   bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 
kommunen   



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 278

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
samt utse vikarier för cheferna,  
 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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 utse kommunchef samt förvaltningschefer, med undantag av chef för revisionskontoret, 
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 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,   
   samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,   

    leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och 
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska 
frågor.  

 
   
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)   
  
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 
bär att Kommunstyrelsen bl.a.   

   samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt 
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,   

   är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp 
och utvecklas.   

   
Fastighetsfrågor   

   
Kommunstyrelsen ska   

   se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas,   

   ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,   
   besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige 
fastställd anslagsram och övriga villkor,   

   vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt 
annan nämnd   

   handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader   
   att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra tomter 

som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt 
försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av 
detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör 
aktuellt fall upplåtelse med vägrätt)   

   företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,   
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    vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 
anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,   
 

Näringslivsfrågor   
Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 
läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.   

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

   

Särskilda uppgifter   
   
Processbehörighet  
 
10 §   
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 
gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 
fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.   

   
Krisledningsnämnd 11 § Krisledning och höjd beredskap  
 
11 §  
Förtydligande av rubrik. 
Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap LEH lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ Lagen (1992:1403) om totalförsvar och 
höjdberedskap.  Tydliggörande av Kommunstyrelsens ansvar. 
 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). En rättighet 
som finns för kommuner enligt hemvärnsförordningen.  
 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 
uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 
och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. Första meningen avser 
den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen enligt 11 §, första stycket.  

   

Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.   
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Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. Förtydligande av Kommunstyrelsens rätt att besluta om att 
Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.  

 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.  I planen finns tydliga beskrivningar av 
organisation och ansvar vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
 

   
Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 
12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

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

 
Sammansättning  
 
13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   
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Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 
fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 
ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 
av Kommunfullmäktige. Förtydligande av Kommunstyrelsens rätt att besluta om att 
Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.  

 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser.  I planen finns tydliga beskrivningar av 
organisation och ansvar vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
 

   
Uppgifter enligt speciallagstiftning  
 
12 §   
Styrelsen ska   

   besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn 
enligt Spellagen (2018:1138)  

   ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för 
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.   

   besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa 
officiella beteckningar   

   avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
   ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling,   
   Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad.  

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

 
Sammansättning  
 
13 §   
Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.   
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Kommunalråd  
 
14 §   
I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.   

   
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 
samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 
verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 
Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 
initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 
samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder.   

   
Beredning 
 
15 §   
Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.   
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Louise Mattus Streiby
Handläggare
033 357062

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(8)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25

Kommunfullmäktige 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, med 
undantag för ”Koldioxidbudget för Borås Stad” under punkt 14 i det 
gemensamma ägardirektivet som bifölls, se bilaga.   

Nr 8
Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommuna-
la bolagen
2018-12-17 Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Louise Mattus Streiby
Handläggare
033 357062

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(8)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25

Kommunfullmäktige 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, med 
undantag för ”Koldioxidbudget för Borås Stad” under punkt 14 i det 
gemensamma ägardirektivet som bifölls, se bilaga.   

Borås Stad
Sida
2(8)

1. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 
och reviderade bolagsordningar för bolagen.  

Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 
med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre 
kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 
entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 
nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 
befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 
lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 
i det gemensamma ägardirektivet; 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller 
suppleant önskar avgå. 

Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, 
revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet; 

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 
anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 
några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 
underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar. 
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Borås Stad
Sida
3(8)

Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.        

2. Bakgrund
Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 
övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 
ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 
Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 
ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 
april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 
förevarande ärende. 

3. Förslaget

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 
överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 
text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 
nya styrdokument utan spårbara ändringar.  

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag
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Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.        

2. Bakgrund
Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 
övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 
ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 
Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 
ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 
april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 
förevarande ärende. 

3. Förslaget

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 
överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 
text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 
nya styrdokument utan spårbara ändringar.  

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag

Borås Stad 
  Sida 

4(8) 
 

 

4.1 Kommunfullmäktige – beslut om nyval 
Under punkten 4 framgår vilka ärenden som Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om. För att undvika att styrelsen vid något tillfälle inte är fulltalig föreslås 
ett förtydligande om att Kommunfullmäktige, vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot även beslutar om nyval. 

 

 7 Styrelsearbetet – förändringar av styrelsen 
Av punkten 7 framgår en del av de regler som gäller för styrelsearbetet. 
Punkten föreslås utökas med två bestämmelser. Den ena rör det förhållande när 
en styrelseledamot avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. För att 
undvika att styrelsen inte är fulltalig för viss tid föreslås en bestämmelse som 
innebär att det åligger bolaget att informera ägaren när ledamot eller ersättare 
aviserar att denne önskar avsluta sitt engagemang i bolagets styrelse.  

Den andra bestämmelsen avser bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket. 
Av föreslaget framgår att det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande 
styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

  

12 Kommunikationspolicy 
Av punkten 12 framgår att den av kommunen fastställda policyn även gäller för 
Borås Stads bolag. Det har uppmärksammats att bolagen tolkar policyn på lite 
olika sätt varför ett förtydligande av texten föreslås för att åstadkomma en 
enhetlig hantering i bolagen. Följande text har framtagits i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen. 

 ”I text på webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot 
och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att 
bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. Om 
bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom 
att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
Stad.” 

 

14 Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 
Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 
och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 
uppdateras utifrån aktualitet. 

 

 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
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I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Därutöver föreslås en förändring vad 
avser beloppsgränser för förvärv och försäljning av fastigheter till att gälla 
underställningsplikt för mer än 15 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 mnkr 
per år. 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.8 Akademiplatsen AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. 

  

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.13 AB Toarpshus 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.14 Viskaforshem AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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6. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
   

Beslutet expedieras till 
1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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6. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
   

Beslutet expedieras till 
1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling  

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(8) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB     

Fastställa reviderade ägardirektiv för Borås Djurpark AB med följande ändring i 
bilagt förslag:  

Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre  0 mnkr. 

Fastställa reviderade ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB med 
följande tillägg till bilagt förslag under rubriken Bolaget ska: 

 Över tid avyttra fastigheter med hyresgäster utanför den kommunala 
förvaltningen.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB     

Fastställa reviderade ägardirektiv för Borås Djurpark AB med följande ändring i 
bilagt förslag:  

Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre  0 mnkr. 

Fastställa reviderade ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB med 
följande tillägg till bilagt förslag under rubriken Bolaget ska: 

 Över tid avyttra fastigheter med hyresgäster utanför den kommunala 
förvaltningen.  
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1. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 
och reviderade bolagsordningar för bolagen.  

Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 
med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre 
kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 
entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 
nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 
befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 
lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 
i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller 
suppleant önskar avgå. 

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, 
revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 

 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 
anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 
några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 
underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.           

2. Bakgrund 
Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 
övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 
ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 
Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 
ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 
april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 
förevarande ärende. 

 

3. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 
överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 
text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 
nya styrdokument utan spårbara ändringar.  
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Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.           

2. Bakgrund 
Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
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kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 
övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 
ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 
Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 
ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 
april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 
förevarande ärende. 

 

3. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 
överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 
text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 
nya styrdokument utan spårbara ändringar.  
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4.1 Kommunfullmäktige – beslut om nyval 
Under punkten 4 framgår vilka ärenden som Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om. För att undvika att styrelsen vid något tillfälle inte är fulltalig föreslås 
ett förtydligande om att Kommunfullmäktige, vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot även beslutar om nyval. 

 

 7 Styrelsearbetet – förändringar av styrelsen 
Av punkten 7 framgår en del av de regler som gäller för styrelsearbetet. 
Punkten föreslås utökas med två bestämmelser. Den ena rör det förhållande när 
en styrelseledamot avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. För att 
undvika att styrelsen inte är fulltalig för viss tid föreslås en bestämmelse som 
innebär att det åligger bolaget att informera ägaren när ledamot eller ersättare 
aviserar att denne önskar avsluta sitt engagemang i bolagets styrelse.  

Den andra bestämmelsen avser bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket. 
Av föreslaget framgår att det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande 
styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

  

12 Kommunikationspolicy 
Av punkten 12 framgår att den av kommunen fastställda policyn även gäller för 
Borås Stads bolag. Det har uppmärksammats att bolagen tolkar policyn på lite 
olika sätt varför ett förtydligande av texten föreslås för att åstadkomma en 
enhetlig hantering i bolagen. Följande text har framtagits i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen. 

 ”I text på webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot 
och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att 
bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. Om 
bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom 
att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
Stad.” 

 

14 Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 
Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 
och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 
uppdateras utifrån aktualitet. 

 

 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
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I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

Förändringsförslaget rör långsiktigt resultatkrav för bolaget.  
 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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5.2.4 Borås Djurpark AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

Förändringsförslaget rör långsiktigt resultatkrav för bolaget.  
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och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Därutöver föreslås en förändring vad 
avser beloppsgränser för förvärv och försäljning av fastigheter till att gälla 
underställningsplikt för mer än 15 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 mnkr 
per år. 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.8 Akademiplatsen AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. 

  

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.13 AB Toarpshus 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.14 Viskaforshem AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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6. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
   

Beslutet expedieras till 
1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling  

 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020 lyfte Vänsterpartiet två 
förändringar i ägardirektiven till bostadsbolagen. Kommunfullmäktige avslog dessa yrkanden, 
men Vänsterpartiet väljer ändå att lyfta frågan här. 
 
När det gäller ägardirektivet till Borås Miljö och Energi AB har vi ytterligare ett 
tilläggsförslag som rör den uppmärksammade frågan om hur bolaget hanterar överskott av 
utsläppsrätter. Vi tycker det är viktigt att beslut om dessa ska annulleras eller säljas vidare 
fattas av kommunfullmäktige. Detta då vi anser att frågan är av stor vikt och dessutom av 
principiell beskaffenhet. 
 
Vänsterpartiet anser dessutom att Kommunfullmäktiges beslut om koldioxidbudget för Borås 
Stad behöver finnas med bland de policybeslut som nämns i det kommungemensamma 
ägardirektivet, då bolagen har en viktig roll att spela för att Borås ska kunna göra sin del i att 
se till att parisavtalets ambitioner uppnås. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför 
 
Att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen under punkt 
1: ”hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan istället för på kalkylräntan.” 
 
Att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen under punkt 
1: ”använda de statliga investeringsstöden för att hålla hyreskostnaderna nere vid produktion 
av nya bostäder.” 
 
Att under punkt 4 i ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB lägga till: ”försäljning av 
utsläppsrätter” 
 
Att under punkt 14 i det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag lägga till: 
”Koldioxidbudget för Borås Stad” 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(8) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB     

1. Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 
och reviderade bolagsordningar för bolagen.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 300

Borås Stad 
  Sida 

2(8) 
 

 

Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 
med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre 
kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 
entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 
nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 
befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 
lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 
i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller 
suppleant önskar avgå. 

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, 
revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 12 Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
gällande de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 

 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 
anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 
några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 
underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.           

2. Bakgrund 
Förändringarna i Kommunallagen (KL) 2013 innebar en för Kommunstyrelsen 
förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Bland annat med anledning 
av den förstärkta uppsiktsplikten reviderades, under år 2014, samtliga Borås 
Stads styrdokument för de kommunala bolagen. I bolagsordningar och 
ägardirektiv intogs därmed bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens 
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ägarroll mot bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering 
gjordes i Kommunstyrelsens reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter vid sammanträde den 2016-08-22, § 398, 
om ytterligare åtgärder för att förstärka Borås Stads ägarstyrning över de 
kommunala bolagen. De förbättringar som beslutades om var bland annat att 
skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för hantering av de strategiska 
bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv. Därtill beslutades att ett 
övergripande bolagsstyrningsdokument, gemensamt för bolagen och där 
ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Sålunda beslutade 
Kommunfullmäktige härefter, den 2018-03-22, om ett nytt gemensamt 
ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad. I anledning av att många 
bestämmelser fördes över från varje bolags specifika ägardirektiv antogs även 
helt nya och förkortade ägardirektiv för varje bolag. 

Det framgår av ägardirektiven att dessa ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter 
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Inför årsstämmorna i 
april månad 2020 föreslås revideringar av ägardirektiven i enlighet med 
förevarande ärende. 

 

3. Förslaget 
 

Nedan redovisas förslag till revideringar av ”Gemensamt ägardirektiv för Borås 
Stads bolag” samt förslag till revideringar av de specifika ägardirektiven för de 
kommunala bolagen. I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som 
föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och är kompletterad med 
en rödmarkerad text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är 
överstruken finns beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan 
text eller helt utgår med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till 
nya styrdokument utan spårbara ändringar.  

 

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 

4.1 Kommunfullmäktige – beslut om nyval 
Under punkten 4 framgår vilka ärenden som Kommunfullmäktige har att fatta 
beslut om. För att undvika att styrelsen vid något tillfälle inte är fulltalig föreslås 
ett förtydligande om att Kommunfullmäktige, vid beslut om entledigande av 
styrelseledamot även beslutar om nyval. 
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 7 Styrelsearbetet – förändringar av styrelsen 
Av punkten 7 framgår en del av de regler som gäller för styrelsearbetet. 
Punkten föreslås utökas med två bestämmelser. Den ena rör det förhållande när 
en styrelseledamot avslutar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen. För att 
undvika att styrelsen inte är fulltalig för viss tid föreslås en bestämmelse som 
innebär att det åligger bolaget att informera ägaren när ledamot eller ersättare 
aviserar att denne önskar avsluta sitt engagemang i bolagets styrelse.  

Den andra bestämmelsen avser bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket. 
Av föreslaget framgår att det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande 
styrelse, revisorer, firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

  

12 Kommunikationspolicy 
Av punkten 12 framgår att den av kommunen fastställda policyn även gäller för 
Borås Stads bolag. Det har uppmärksammats att bolagen tolkar policyn på lite 
olika sätt varför ett förtydligande av texten föreslås för att åstadkomma en 
enhetlig hantering i bolagen. Följande text har framtagits i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen. 

 ”I text på webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot 
och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att 
bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. Om 
bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom 
att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås 
Stad.” 

 

14 Övriga av fullmäktige antagna policys, program och regler 
Av punkten 14 framgår vilka av Kommunfullmäktiges antagna policys, program 
och regler som ska gälla för kommunens bolag. Listan över dessa föreslås 
uppdateras utifrån aktualitet. 

 

 

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 
 

I det följande kommenteras förslagna revideringar av bolagens specifika 
ägardirektiv. Under punkt 5.1 redovisas de förändringar som föreslås i samtliga 
ägardirektiv och under punkt 5.2 redovisas de förändringar som föreslås för 
respektive bolags ägardirektiv. 
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5.1       Gemensamma förändringar i samtliga specifika ägardirektiv  
 

5.1.1 Krav på soliditet och avkastning  
I de specifika ägardirektiven under rubriken Krav på soliditet och avkastning 
framgår vilka krav ägaren ställer inför verksamhetsåret 2020. Vilka justeringar 
som föreslås framgår av respektive bolags ägardirektiv. 

 

5.2 Bolagsspecifika förändringar i ägardirektiv 
 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med punkt 4, finns behov 
av att göra vissa bolagsspecifika ändringar. Följande förändringar föreslås: 

 

5.2.1 Borås Stadshus AB 
Inga ytterligare bolagsspecifika ändringar föreslås. 

 

5.2.2 Borås Energi och Miljö AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.3 Borås Elnät AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.4 Borås Djurpark AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -10 
mnkr eller bättre.  

 

5.2.5 Borås kommuns Parkerings AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.6 Industribyggnader i Borås AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Därutöver föreslås en förändring vad 
avser beloppsgränser för förvärv och försäljning av fastigheter till att gälla 
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underställningsplikt för mer än 15 mnkr per tillfälle eller överstigande 30 mnkr 
per år. 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -17,5 
mnkr eller bättre.   

 

5.2.8 Akademiplatsen AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -20 
mnkr eller bättre.  

 

5.2.9 Inkubatorn i Borås AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.10 AB Bostäder i Borås  
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. 

  

5.2.11 Fristadbostäder AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.12 AB Sandhultsbostäder 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.13 AB Toarpshus 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

 

5.2.14 Viskaforshem AB 
Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar.  
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6. Ärendets beredning 
 

Bolagens ledningar har, vid Plupp-samtal, blivit informerade om innehållet i 
förslaget och har därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på 
förslagen.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 
3. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 
Ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB  
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 
Borås Elnät AB 
Borås Elnät AB – spårbara ändringar 
Borås Djurpark AB 
Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 
Borås kommuns Parkerings AB  
Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 
Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 
BoråsBorås TME AB  
BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 
Akademiplatsen AB  
Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 
Inkubatorn i Borås AB  
Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
AB Bostäder i Borås 
AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 
Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar 
   

Beslutet expedieras till 
1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling  

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling  

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

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX. 

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

1. Bolagen i den kommunala organisationen

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med 
stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga 
kommunala ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive 
bolags bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  

Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden 
konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska 
genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs. 

All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  

Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av 
andra skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva 
sin verksamhet utan ägartillskott.   

Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 

2. Allmänt om det gemensamma ägardirektivet

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning 
av hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. 
Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag 
inom ett flertal områden.  

Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag 
och gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller 
således moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga 
av kommunen ägda bolag.  
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Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen 
ska avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 
3. Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 

a) Bolagsordning. 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt. 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv. 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
4. Ägarroll 

Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller 
flertalet obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i 
bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste 
falla inom ramarna för den kommunala kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen. 
 Styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen. 
 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 
 arvode till de förtroendevalda. 
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 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag. 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 ombudsinstruktioner. 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål 

eller utanför de kommunala befogenheterna. 
 

4.2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som 
inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att 
uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten 
innebär att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är 
Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

 Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är 
uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 310

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.  

 
 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

ställningstagande. 
 
 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 

övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet.  

 
 Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 
4.3 Borås Stadshus AB 
Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda 
direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
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Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5. Kommunens insyn i bolagens verksamhet 

Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska 
bolagens räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och 
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 

 
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
6. Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och 
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och 
verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7. Styrelsearbetet 

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna 
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- 
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och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid 
kallas till styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller 
för ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna 
ska fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar 
avgå.  
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
8. Instruktion för VD 

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande 
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig 
instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande 
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för 
styrelsen anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska 
upptas i styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9. Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 

Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en 
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt 
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av 
verksamheten ska lämnas in i samband med budgeten. 
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Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund 
för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det 
kommande året. 
 
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års 
utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål 
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna 
en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10. Årsredovisning och delårsrapporter 

Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. 
sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de 
tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som 
Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas 
granskning. 
 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna 
ska kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med 
under perioden. 
 
11. Revision 

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att 
onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska 
lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet 
med bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna 
prövning utfallit och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
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12. Kommunikationspolicy

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på 
webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex 
årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som 
ägs helt eller till del av Borås Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin 
hemvist ska det göras genom att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till 
del av Borås Stad. 

13. Personalpolitik

Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom 
hela kommunkoncernen.  

Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 

Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för 
tjänster med jämförbara arbetsuppgifter.   

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter 
samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på 
kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för 
anställningens upphörande.  

Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med 
dessa samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av 
lönenivåer och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen 
återrapportera resultatet till förhandlingsdelegationen.  
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14. Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program och regler

Följande av Kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler 
gäller för kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy
 Arkivregler
 Avfallsplan
 Bostadsbyggnadsprogram
 Drogpolitiskt program
 Energi- och klimatstrategi
 Grönområdesplan
 Koldioxidbudget för Borås Stad
 Kvalitetspolicy
 Miljömål
 Miljöpolicy
 Plan för extraordinära händelser
 Plan för laddinfrastruktur
 Policy för koncerninköp
 Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter
 Program för ett integrerat samhälle
 Program för ett tillgängligt samhälle
 Program för jämställdhetsintegrering
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen)
 Regler för finansverksamheten
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal
 Regler för intern kontroll
 Regler för koncerninköp
 Regler för säkerhetsskydd
 Riktlinjer för bostadsförsörjning
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning
 Riktlinjer för finansverksamheten
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete
 Riktlinjer för medborgardialog
 Riktlinjer för resor
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)
 Ungdomspolitiskt program
 Vision- och strategi för Borås Stad
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)
 Vårt förhållningssätt – en policy
 Översiktsplanen
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX. 

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

1. Bolagen i den kommunala organisationen

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med 
stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga 
kommunala ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive 
bolags bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  

Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden 
konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska 
genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs. 

All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  

Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av 
andra skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva 
sin verksamhet utan ägartillskott.   

Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 

2. Allmänt om det gemensamma ägardirektivet

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning 
av hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. 
Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag 
inom ett flertal områden.  

Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag 
och gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller 
således moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga 
av kommunen ägda bolag.  
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Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen 
ska avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 

Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 

3. Formell styrning av bolagen

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 

a) Bolagsordning.
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt.
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv.
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 

4. Ägarroll

Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 

4.1 Kommunfullmäktige 
I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller 
flertalet obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i 
bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste 
falla inom ramarna för den kommunala kompetensen.  

Kommunfullmäktige beslutar om; 

 Bolagsordning.
 Ägardirektiv.
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen.
 Styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen.
 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller

styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval.
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För att undvika att styrelsen inte är fulltalig föreslås ett förtydligande av 
Kommunfullmäktiges ansvar 

 arvode till de förtroendevalda.
 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag.
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 ombudsinstruktioner.
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål

eller utanför de kommunala befogenheterna.

4.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som 
inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att 
uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag.  

Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten 
innebär att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är 
Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras.  

I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 

 Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv.
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är
uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i.
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Därutöver ska Kommunstyrelsen 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.

 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för
ställningstagande.

 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i
dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet.

 Årligen godkänna bolagens finansiering.

4.3 Borås Stadshus AB
Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande. 

Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  

Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda 
direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 

Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 

Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
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Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  

5. Kommunens insyn i bolagens verksamhet

Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska 
bolagens räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 

Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och 
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 

Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) årsredovisning samt delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan

Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

6. Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och 
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och 
verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 

7. Styrelsearbetet

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna 
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- 
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och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid 
kallas till styrelsesammanträde. 

Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller 
för ledamot. 

Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna 
ska fastställas årligen.  

Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar 
avgå.  
Stycket läggs till för att undvika att styrelsen inte är fulltalig 

Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
Stycket läggs till för att förtydliga bolagets ansvar i förhållande till Bolagsverket 

8. Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 

Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande 
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig 
instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter.  

I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande 
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens. 

Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för 
styrelsen anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska 
upptas i styrelseprotokollet. 

Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 

9. Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en 
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt 
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av 
verksamheten ska lämnas in i samband med budgeten. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 322

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund 
för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det 
kommande året. 

I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års 
utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål 
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  

De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna 
en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 

10. Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. 
sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de 
tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som 
Stadsledningskansliet meddelar. 

De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 

I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas 
granskning. 

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna 
ska kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 

Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med 
under perioden. 

11. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att 
onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska 
lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. 

Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet 
med bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna 
prövning utfallit och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
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12. Kommunikationspolicy

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I kommunikation 
som beskriver bolagen, exempelvis på webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange 
sin kommunala hemvist, dvs att bolagen är en del av Borås Stad. I text på webbplats under ”Om 
oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex årsredovisning, som presenterar 
bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 
Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin hemvist ska det göras genom att uppge att 
bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till del av Borås Stad. 

För att få en enhetlig hantering i bolagen har texten framtagits i samarbete med 
Kommunikationsavdelningen 

13. Personalpolitik

Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom 
hela kommunkoncernen.  

Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 

Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för 
tjänster med jämförbara arbetsuppgifter.   

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter 
samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på 
kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för 
anställningens upphörande.  

Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med 
dessa samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av 
lönenivåer och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen 
återrapportera resultatet till förhandlingsdelegationen.  
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14. Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program och regler

Följande av Kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler 
gäller för kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy
 Arkivregler
 Avfallsplan
 Bostadsbyggnadsprogram
 Drogpolitiskt program
 Energi- och klimatstrategi
 Grönområdesplan
 Koldioxidbudget för Borås Stad
 Kvalitetspolicy
 Miljömål
 Miljöpolicy
 Plan för extraordinära händelser
 Plan för laddinfrastruktur
 Policy för koncerninköp
 Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter
 Program för ett integrerat samhälle
 Program för ett tillgängligt samhälle
 Program för jämställdhetsintegrering
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen)
 Regler för finansverksamheten
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal
 Regler för intern kontroll
 Regler för koncerninköp
 Regler för säkerhetsskydd
 Riktlinjer för bostadsförsörjning
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning
 Riktlinjer för finansverksamheten
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete
 Riktlinjer för medborgardialog
 Riktlinjer för resor
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)
 Ungdomspolitiskt program
 Vision- och strategi för Borås Stad
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 

Bolaget ägs av Borås Stad. 

1. Målet för bolagets verksamhet

I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 
Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av 
bolagen har egna dotterbolag. 

Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås 
Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för 
detta ska vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. 

Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma 
organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 

Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 

Bolaget ägs av Borås Stad. 

1. Målet för bolagets verksamhet

I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 
Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av 
bolagen har egna dotterbolag. 

Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås 
Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för 
detta ska vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. 

Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.  

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma 
organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
3. Krav på soliditet och avkastning  

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 50 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 

• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och 
behov. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 3 % 2020 för att öka till 4,5 % 2022. 
Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 12 % 2020 för att öka till 15 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 %. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 330

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 

 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
• enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 

hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. 
 

Bolaget ska 
• producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-

nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor. 
• behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och 

avfallsplan. 
• ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar 

i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige 
för beslut innan tillämpning kan träda ikraft. 

• ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan 
tillämpning kan träda i kraft. 

• särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan. 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 
• samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och 

avloppsverksamheten. 
• vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera 

konsekvenserna för hälsa och miljö. 
• i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom 

ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och 
behov. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och 
avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (totalt på bolagsnivå): 2 % 2019 3 % 2020 för att öka till 3 % 
4,5 % 2022. 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav 10 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10 % 2019 12 % 2020 för att öka till 12 % 15 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål 
(2030) 20 %. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för 
verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 4 % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 

4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
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 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna. 
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 

Bolaget ska 
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 

inom Borås Stad, 
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och 

verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens 

verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv 
kommun att bo och verka i, 

• vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk 
kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och 
krav, 

• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och 
verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att 
tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende 
svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som 
syfte att generera vinst, 

• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att 
tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till 
dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och 
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för 
verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 4 % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 

4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag. 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag. 
• ändring av aktiekapital. 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar. 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
• pantsättning av tillgångar. 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina 
intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister 

och kommuninvånare, 
• förmedla information och kunskap om djur och natur, och 
• öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 

 
Bolaget ska  

• delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 
• utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan 

djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 
• arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och 

kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 
• erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina 
intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och 
resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr. 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i 
koncernbidrag. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
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Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 
• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  
• ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom 

parkeringsområdet, 
• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller 

parkeringsköp, och 
• vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt 

genom att bl. a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i 
samverkan med andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 
• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 
• medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 
• i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen 

fastställer,  
• verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
• erbjuda fri parkering för elmopeder enligt samma regler som redan gäller för elbilar. 

 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr. 
Krav på utdelning: 7-8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i 
koncernbidrag. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle 15 mnkr 

per tillfälle eller överstigande 30 mnkr per år  
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 347

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 
2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och 

försäljning av fastigheter, 
• vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för 

okonventionella lokallösningar, 
• bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  
• kunna påverka kommunens lokalhushållning, 
• kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 
• kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 

 

Bolaget ska 
• se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och 

ekonomiskt med samordning, 
• tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 
• arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 
• bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, 

utveckla och avveckla, 
• se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets 

dotterbolag. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De 
procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital (koncernen): 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle 15 mnkr 

per tillfälle eller överstigande 30 mnkr per år  
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 349

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -19,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5. Instruktion för VD 

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
6. Personalpolitik 

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 
respektive 9 procentandelar.  
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

• Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och 
besökare.  

• Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 

2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett 
konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan 
därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
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3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -18,5 mnkr -19,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 
5. Instruktion för VD 

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
6. Personalpolitik 

Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av bolagets styrelse efter samråd med 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt 
hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -24 mnkr -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera 
möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, 
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 
Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -24 mnkr -27,8 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
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4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 357

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 
• verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  

 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar 
hävstångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

• erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom 
Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

• renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den 
lokala arenan. 

• vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande 
information eller framgångsrika exempel. 

• medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt 
förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen. 

• ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt. 
• skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras 

fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer. 
• verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i 

Boråsregionen. 
• erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa. 
• ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt 

som inom specialområden. 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta 
består av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget 
ska optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven 
på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre. 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas. 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
• beslut om koncernbidrag 
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  

Inkubatorbolagen exkluderade 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40 % (bokförd/justerad) 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar  

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
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• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas 

som en attraktiv stad att bo och verka i 
• under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40 % (bokförd/justerad) 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar  
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20/40 % (bokförd/justerad) 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femtio miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar  
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 

uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 373

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 

uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
 
  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och 
Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska 

uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 
 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
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• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas 

som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas 

som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas 

som ett attraktivt område att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och 
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och 
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 387

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-XX-XX samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-XX-XX och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1. Målet för bolagets verksamhet 

Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och 
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god 
arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor 
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet. 

• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 

bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter. 
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 

finns i området. 
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet. 
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 

vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.  
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling 

inom fastighetsbranschen. 
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska 

uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för 
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös 
fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna 
sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som 
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 
3. Krav på soliditet och avkastning 

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande 
utdelningskrav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. 
Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till 
fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av 
sitt fastighetsbestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på 
samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med 
beaktande av det allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad). 
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
bolagets egna eller dotterbolags 

• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
• ändring av aktiekapital 
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 
• pantsättning av tillgångar 

För att undvika oklarheter läggs denna punkt till 
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med kommunstyrelsen. 
 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 390

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00049 1.2.2.3

Kommunfullmäktige 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 
Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag.      

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 
AB.  

Ärendet i sin helhet 
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 
AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 
måste ca 63,7 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen. 
Dessutom behöver Borås kommuns Parkerings AB erhålla koncernbidrag 2019 
till följd av nedskrivning av parkeringshuset Vulcanus.  

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 
koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 
Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 
preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 
koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 
Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. 

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 
efter finansiella poster för 2019: 

Nr 9
Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 
Borås Stadshus AB
2018-12-17 Dnr KS 2020-00049 1.2.2.3

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00049 1.2.2.3

Kommunfullmäktige 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 
Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 
om slutliga koncernbidrag.      

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 
AB.  

Ärendet i sin helhet 
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 
AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 
måste ca 63,7 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen. 
Dessutom behöver Borås kommuns Parkerings AB erhålla koncernbidrag 2019 
till följd av nedskrivning av parkeringshuset Vulcanus.  

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 
koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 
Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 
preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 
koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 
Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. 

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 
efter finansiella poster för 2019: 

Borås Stad
Sida
2(2)

Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB -2,6
Borås Elnät AB 64,6
Borås Energi och Miljö AB 42,9
Borås Djurpark AB -13,8
Borås kommuns Parkerings AB -9,9
IBAB inkl dotterbolag 18,6
BoråsBorås TME AB -18,4
Akademiplatsen AB -26,2
Inkubatorn i Borås AB -2,5

52,7

Borås Elnät AB föreslås att för 2019 lämna 58,6 mnkr i koncernbidrag och 
Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 15 mnkr. Borås Djurpark AB 
föreslås erhålla 13,9 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås 
erhålla 18,5 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,2 mnkr, Inkubatorn i 
Borås AB föreslås erhålla 2,5 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås 
erhålla 9,9 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi 
och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar 
något koncernbidrag. 

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 
koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71  
mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 
Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 
AB.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-01-20
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-01-20
3. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2019

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Förslag till koncernbidrag 2019 belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 301 090 1 066 785 65 037 41 828 58 682 16 969 4 662 8 652 1 563 705

RÖRELSENS KOSTNADER -1 718 -227 880 -969 800 -77 771 -50 783 -36 629 -35 374 -30 701 -11 252 -1 441 908

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -1 718 73 210 96 985 -12 734 -8 955 22 053 -18 405 -26 039 -2 600 121 797

Summa finansiella poster -865 -8 590 -54 086 -1 046 -970 -3 455 -33 -188 116 -69 117
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -2 583 64 620 42 899 -13 780 -9 925 18 598 -18 438 -26 227 -2 484 52 680
Budget 2019, mnkr -2,5 41,1 0,1 -13,0 7,4 9,0 -19,2 -23,9 -2,6 -3,6

Koncernbidrag, erhållna 2 583 13 926 9 925 18 452 26 227 2 500 73 613
Koncerbidrag, lämnade -58 613 -15 000 -73 613
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 56 56
   Avskrivningar utöver plan 0
   Övrigt 0
Summa 2 583 -58 613 0 13 926 9 925 -15 000 18 452 26 227 2 556 56

RESULTAT FÖRE SKATT 0 6 007 42 899 146 0 3 598 14 0 72 52 736
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Pernilla Landström
Handläggare
033 358308

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0

Kommunfullmäktige 

Reviderad kostpolicy 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.     

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads kostpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
Dokumentet gäller fram till och med 2019. Genomgång och revidering av 
dokumentet har nu gjort med några mindre förändringar. Kostpolicyn har 
anpassats för Borås Stads organisationsförändring som gjordes 2017 och istället 
för stadsdel Väster, Öster och Norr benämns istället fackförvaltningarna.  

Under rubriken ”Mat och Miljö” är meningen ”Andelen ekologiska 
livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent” borttagen. Istället 
beskrivs i första meningen under samma rubrik att andelen ekologiska inköp 
ska öka. Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten 
utifrån regeringens livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

I övrigt inga ändringar. 

Beslutsunderlag 
1. Kostpolicy

Samverkan 
Ingen samverkan har skett i revideringen däremot samverkades dokumentet i 
FSG vid framtagandet 2016. 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Nr 10
Reviderad kostpolicy

2018-12-17 Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad
Sida
2(2)

Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0

Kommunfullmäktige 

Reviderad kostpolicy 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads kostpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
Dokumentet gäller fram till och med 2019. Genomgång och revidering av 
dokumentet har nu gjort med några mindre förändringar. Kostpolicyn har 
anpassats för Borås Stads organisationsförändring som gjordes 2017 och istället 
för stadsdel Väster, Öster och Norr benämns istället fackförvaltningarna.  

Under rubriken ”Mat och Miljö” är meningen ”Andelen ekologiska 
livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent” borttagen. Istället 
beskrivs i första meningen under samma rubrik att andelen ekologiska inköp 
ska öka. Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten 
utifrån regeringens livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

I övrigt inga ändringar. 

Beslutsunderlag
1. Kostpolicy

Samverkan
Ingen samverkan har skett i revideringen däremot samverkades dokumentet i 
FSG vid framtagandet 2016. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00316 1.2.2.0

Kommunfullmäktige 

Reviderad kostpolicy 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa reviderad kostpolicy och att gälla till och med år 2023.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads kostpolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 maj 2016. 
Dokumentet gäller fram till och med 2019. Genomgång och revidering av 
dokumentet har nu gjort med några mindre förändringar. Kostpolicyn har 
anpassats för Borås Stads organisationsförändring som gjordes 2017 och istället 
för stadsdel Väster, Öster och Norr benämns istället fackförvaltningarna.  

Under rubriken ”Mat och Miljö” är meningen ”Andelen ekologiska 
livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent” borttagen. Istället 
beskrivs i första meningen under samma rubrik att andelen ekologiska inköp 
ska öka. Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten 
utifrån regeringens livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

I övrigt inga ändringar. 

Beslutsunderlag
1. Kostpolicy

Samverkan
Ingen samverkan har skett i revideringen däremot samverkades dokumentet i 
FSG vid framtagandet 2016. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

 Strategi

Program

Plan

• Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Kostpolicy
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2 Borås Stad  |   kostpolicy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016, 9 december 2019
Dokumentet gäller för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Servicenämnden. 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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2 Borås Stad  |   kostpolicy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016, 9 december 2019
Dokumentet gäller för Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Servicenämnden. 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller till och med 2023

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

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

Borås Stad  |  kostpolicy           3

Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras ska 
vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distribueras på ett sätt som tar hänsyn till vår 
miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där 
kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig ansvarsfördelning 
genomsyrar hela arbetet. 

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna men också 
att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom måltidsområdet.

Kostpolicyn omhändertar även inriktningen för kostverksamheten utifrån regeringens 
livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt. 

Mat och miljö
• Genom miljösmarta val och en ökad andel ekologiska inköp bidrar Borås Stad till en

hållbar framtid
• Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
• Råvaruvalen ska vara säsongsbetonade.
• Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.

• Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet
• Maten ska vara näringsrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.
• Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.

• All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.

• Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.

• Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och fortbildas

kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utveckling.

• Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

Kostpolicy
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Måltidsmiljö
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom

respektive verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.

4 Borås Stad  |   kostpolicy
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Måltidsmiljö
• All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god

servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.

• All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos
sin målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.

• Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamheterna när det gäller
miljön i matsalen eller restaurangen.

Maten och arbetsmiljön
• Restaurang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.

• Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
• Borås Stads berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom

respektive verksamhetsområde.

• Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.

4 Borås Stad  |   kostpolicy

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

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25

Kommunfullmäktige 

Redovisning av e-petitioner 2018-2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.     

Sammanfattning 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift.

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Ärendet i sin helhet 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift.

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 
även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 89 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 2st ännu ej 
avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 9 st samlar underskrifter.  

Nr 11
Redovisning av e-petitioner 2018-2019

2018-12-17 Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25

Kommunfullmäktige 

Redovisning av e-petitioner 2018-2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.     

Sammanfattning 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift.

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Ärendet i sin helhet 
E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med
förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift.

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 
medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 
medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 
därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 
behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 
sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 
inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 
även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 89 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 2st ännu ej 
avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 9 st samlar underskrifter.  

Borås Stad
Sida
2(2)

Bifogad redovisning innehåller e-petitioner från 2014 och framåt, totalt 
redovisas 44 e-petitioner i denna redovisning då det sedan tidigare har saknats 
kommentarer för dessa i tidigare redovisning. 

E-petitionerna i sin helhet kan läsas här:

https://boras.demokratiportalen.se/epetition 

Redovisningen innehåller ankomstdatum för e-petitionen samt slutdatum då 
man inte kan skriva under förslaget längre. Ärendets rubrik samt en 
sammanfattning författad av förslagsställaren, rubrik och sammanfattning är 
inte redigerad av handläggare. 

Den innehåller initiativtagarens namn samt vilken nämnd som förslaget berör 
samt antalet signaturer. 

Slutligen finns en sammanställning av ärendet samt en status för ärendet från 
respektive nämnd. 

Notering 

Ärendet hanteras under 2019 då vi under slutet av 2018 genomförde en större 
uppdatering i demokratiportalen där e-petitioner lämnas in. Detta gjorde att 
man inte kunde exportera data från systemet.  

Stadsledningskansliet arbetar med en rutin för hanteringen av e-petitioner samt 
hur ett eventuellt nytt regelverk för e-petitioner bör se ut.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Redovisning av e-petitioner

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Datum Instans
2020-01-20 Kommunstyrelsen

Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 
Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429

Redovisning av e-petitioner 2018-2019

Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2014-02-24 
/ 
2014-04-30 

Stoppa införandet 
av trådlös teknik på 
skolor och förskolor 
i Borås och använd 
istället trådbunden 
Internet - och 
telefonuppkoppling 

Jag begär att Borås kommun 
använder trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling då den trådlösa 
tekniken kan innebära risker och få 
hälsoeffekter på barnen. 
Undersökningar visar på att 
långtidsexponering ökar risken för 
symptom som sömnproblem, 
störningar av hjärtrytmen, 
beteendeförändringar, förändringar 
av hormonnivåer m.m. Därtill är 
strålningen klassad som möjligen 
cancerframkallande. Att dagligen 
utsätta små barn för den strålning 
som den trådlösa tekniken innebär 
vore ett svek mot barnen och jag 
anser att om Borås kommun 
fullföljer beslutet strider mot 
barnkonventionen punkt 3 
"Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn". 

Elin Arvidsson Kommunstyrelsen 39 Borås Stad ser inga strålskyddsskäl 
för att avstå tekniken 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
mätt exponeringen för radiovågor i 
skolmiljö där trådlösa datornätverk 
används. Mätningarna visar att 
exponeringen är mycket låg. Den är 
lägre än en hundratusendel av vad 
som krävs för att kunna orsaka en 
säkerställd hälsopåverkan. 

Det finns inga vetenskapligt 
grundade misstankar om 
hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa 
datornätverk. Därför finns det inga 
strålskyddsskäl för att undvika att 
installera eller använda sådana, vare 
sig på skolor eller i hemmiljö. 

Andra tunga expertinstanser delar 
den här uppfattningen, bland annat 
Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté 
(SCHEER). Även 
strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har 
dragit liknande slutsatser. 

Ärendet avskrivet. 
2014-10-26 
/ 
2014-12-31 

Ny busshållplats vid 
Brämhults 
fritidsgård 

Förslag till ny busshållplats på 
Dammkullevägen vid Brämhults 
fritidsgård. 

Thomas 
Enochsson 

Kommunstyrelsen 1 Sedan 2012 är Västra 
Götalandsregionen ensam ägare till 
Västtrafik och kommunen styr inte 
längre över kollektivtrafiken som 
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Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2014-02-24 
/ 
2014-04-30 

Stoppa införandet 
av trådlös teknik på 
skolor och förskolor 
i Borås och använd 
istället trådbunden 
Internet - och 
telefonuppkoppling 

Jag begär att Borås kommun 
använder trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling då den trådlösa 
tekniken kan innebära risker och få 
hälsoeffekter på barnen. 
Undersökningar visar på att 
långtidsexponering ökar risken för 
symptom som sömnproblem, 
störningar av hjärtrytmen, 
beteendeförändringar, förändringar 
av hormonnivåer m.m. Därtill är 
strålningen klassad som möjligen 
cancerframkallande. Att dagligen 
utsätta små barn för den strålning 
som den trådlösa tekniken innebär 
vore ett svek mot barnen och jag 
anser att om Borås kommun 
fullföljer beslutet strider mot 
barnkonventionen punkt 3 
"Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn". 

Elin Arvidsson Kommunstyrelsen 39 Borås Stad ser inga strålskyddsskäl 
för att avstå tekniken 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
mätt exponeringen för radiovågor i 
skolmiljö där trådlösa datornätverk 
används. Mätningarna visar att 
exponeringen är mycket låg. Den är 
lägre än en hundratusendel av vad 
som krävs för att kunna orsaka en 
säkerställd hälsopåverkan. 

Det finns inga vetenskapligt 
grundade misstankar om 
hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa 
datornätverk. Därför finns det inga 
strålskyddsskäl för att undvika att 
installera eller använda sådana, vare 
sig på skolor eller i hemmiljö. 

Andra tunga expertinstanser delar 
den här uppfattningen, bland annat 
Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté 
(SCHEER). Även 
strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har 
dragit liknande slutsatser. 

Ärendet avskrivet. 
2014-10-26 
/ 
2014-12-31 

Ny busshållplats vid 
Brämhults 
fritidsgård 

Förslag till ny busshållplats på 
Dammkullevägen vid Brämhults 
fritidsgård. 

Thomas 
Enochsson 

Kommunstyrelsen 1 Sedan 2012 är Västra 
Götalandsregionen ensam ägare till 
Västtrafik och kommunen styr inte 
längre över kollektivtrafiken som 
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dig direkt till Västtrafik med dina 
synpunkter. 

Västtrafik håller på med en översyn 
av kollektivtrafiken inför ny 
tidtabell som införs i december 
2015 och vi kommer då att hantera 
ditt önskemål tillsammans med 
andra som kommit in. 

Ärendet avskrivet. 
2014-12-16 
/ 
2015-02-28 

Angående 
problemet med 
raketer och smällare 

Många andra kommuner har 
behandlat och också vidtagit mer 
eller mindre kraftfulla åtgärder när 
det gäller att begränsa bruket av 
raketer och smällare. Det är 
verkligen dags att Borås kommun 
tar tag i frågan och vidtar åtgärder. 
Utse någon/några att grundligt 
sätta sig in i frågan: 
ta del av hur människor och djur 
påverkas 
ta reda på vilka åtgärder som 
vidtagits i andra kommuner 
samt ta del av den skrivelse 
(130506) som omnämns nedan. 
Vi är många som förväntar oss att 
även Borås kommun försöker vidta 
åtgärder för att komma till rätta 
med detta för många mycket stora 
problem! 
Bifogar 2 bilagor: 1. Skrivelsen som 
omnämns nedan. 2. Exempel på 
vidtagna åtgärder i några andra 
kommuner. 

Ingemar 
Rosberg 

Kommunstyrelsen 58 Ärendet är avskrivet då det har 
behandlats i Kommunfullmäktige 
rörande frågan i lokal 
ordningsstadga. 
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2015-02-12 
/ 
2015-08-31 

Förslag Viskaholm Köp Viskaholm och gör det till den 
nya bussterminalen tillsammans 
med krokhallstorget. Låt elbussar 
köra in i byggnaden ha en 
kombinerad väntsal och galleria gör 
även en gångtunnel eller bro till 
och genom krokshallsberget så att 
man sammanlänkar med 
centralstationen. 

P H Kommunstyrelsen 1 Riksbyggen och AB Bostäder har 
förvärvat och äger Viskaholm. Ett 
detaljplanearbete pågår för att 
utveckla området till en del av 
centrumbebyggelse med bl.a. 
bostäder. 

Ärendet avskrivet. 

2015-02-15 Låneskridskor till 
allmänheten 

Ishallen bör kunna låna ut 
skridskor till allmänheten. Nyttan 
skulle vara en större tillgänglighet 
för att kunna pröva på 
skridskoåkning för alla 
medborgare. Skolor som besöker 
ishallen skulle också kunna utnyttja 
denna service. 

Bosse Leskinen Fritids- och 
folkhälsonämnden 

6 Uthyrning av skridskor i Ishallen 
erbjuds till allmänheten och skolor 
redan idag genom Borås 
Konståkningsklubb och 
Konståkarna Borås i samarbete 
med Borås Stad. 

Även SISU har ett pågående arbete 
där tanken är att samla in 
begagnade idrottsmaterial som 
allmänheten kan låna. 

Ärendet avskrivet. 
2015-02-23 
/ 
2015-03-31 

Se över och gör om 
upptagningsområde
n för anvisad skola i 
området 
Näs/Holmen/Björk
hult 

Vi blir allt fler barnfamiljer här på 
landsbygden och det vill vi ska 
fortsätta! Familjer med barn i 
området Näs/Holmen/Björkhult 
utmed Segloravägen väljer att låta 
sina barn gå i förskola/skola i 
Borås. 

Kristiina Luoto 
Virtanen 

Grundskolenämnde
n (tidigare 
Stadsdelsnämnden 
Väster) 

68 I Borås Stads budget 2017 har 
Grundskoleförvaltningen fått 
uppdraget att ” Införa aktivt och 
obligatoriskt skolval med 
gemensam kö”. En utredning kring 
denna fråga har genomförts. 
Utredningen har resulterat i ett 
tydligt ramverk som gäller Borås 
Stad beträffande skolplacering (se 
Grundskolenämndens beslut 2017-
08-22, aktualisering 2018-11-08).
Införandet av det aktiva skolvalet
innebär att uppdraget att utreda
och anpassa upptagningsområdena
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B 406 för skolan inte kan fullgöras. Det 
aktiva skolvalet innebär att begrepp 
som ”anvisad skola” och 
”upptagningsområde” inte kommer 
att användas längre inom Borås 
Stad. 

Ärendet avskrivet. 
2015-03-11 Instiftande av 

Hederspris 
Hederspris för den person eller 
förening som gjort störst insatser 
för att motverka rasism och våld 
inom kommunen. 

Bo Lycén Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 Ärendet är besvarat och avslutat. 

Ärendet avskrivet. 

2015-05-30 
/ 
2015-08-27 

Nyckeltal i Borås 
Stads budget för 
Vind och Solenergi 

Borås Stad har ambitiösa visioner 
för sol och vindenergi men tyvärr 
är den konkreta utvecklingen inte i 
paritet med visionerna. 

Bo Lycén Kommunstyrelsen 1 Finns med som en indikator i 
Budget 2018 – Total 
energiproduktion från solenergi, 
mwh. Målvärde 200, Målvärde 
2025 = 350 
Finns också med i Energi- och 
klimatstrategin. 

Ärendet avskrivet. 
2015-06-18 
/ 
2015-08-31 

Gång och cykelbro 
över räls och 
landsväg i Fristad 

För att låta barnen få en säker gång 
och cykelväg till skolan då 
upptagningsområdet till skolorna i 
Fristad förändrats. Riksväg samt 
tågräls ligger i Gula skolans 
upptagningsområde! 

Carolina Säll Tekniska 
nämnden/Kommun
styrelsen 

110 Trafikverket är väghållare för såväl 
väg som järnväg vid Gula skolan i 
Fristad. Tekniska nämnden har 
inget beslutsmandat om 
investeringar i statlig infrastruktur. 
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
eventuellt avtalsskrivande som 
Kommunstyrelsen ansvarar för. 
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för skolan inte kan fullgöras. Det 
aktiva skolvalet innebär att begrepp 
som ”anvisad skola” och 
”upptagningsområde” inte kommer 
att användas längre inom Borås 
Stad. 

Ärendet avskrivet. 
2015-03-11 Instiftande av 

Hederspris 
Hederspris för den person eller 
förening som gjort störst insatser 
för att motverka rasism och våld 
inom kommunen. 

Bo Lycén Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 Ärendet är besvarat och avslutat. 

Ärendet avskrivet. 

2015-05-30 
/ 
2015-08-27 

Nyckeltal i Borås 
Stads budget för 
Vind och Solenergi 

Borås Stad har ambitiösa visioner 
för sol och vindenergi men tyvärr 
är den konkreta utvecklingen inte i 
paritet med visionerna. 

Bo Lycén Kommunstyrelsen 1 Finns med som en indikator i 
Budget 2018 – Total 
energiproduktion från solenergi, 
mwh. Målvärde 200, Målvärde 
2025 = 350 
Finns också med i Energi- och 
klimatstrategin. 

Ärendet avskrivet. 
2015-06-18 
/ 
2015-08-31 

Gång och cykelbro 
över räls och 
landsväg i Fristad 

För att låta barnen få en säker gång 
och cykelväg till skolan då 
upptagningsområdet till skolorna i 
Fristad förändrats. Riksväg samt 
tågräls ligger i Gula skolans 
upptagningsområde! 

Carolina Säll Tekniska 
nämnden/Kommun
styrelsen 

110 Trafikverket är väghållare för såväl 
väg som järnväg vid Gula skolan i 
Fristad. Tekniska nämnden har 
inget beslutsmandat om 
investeringar i statlig infrastruktur. 
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
eventuellt avtalsskrivande som 
Kommunstyrelsen ansvarar för. 

Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 

Stadsledningskansliet: Det är 
Trafikverket som är väghållare för 
såväl vägen som järnvägen vid 
Gula skolan i Fristad och 
kommunen får inte göra några 
fysiska åtgärder. 
Det pågår en ÅVS för 
Älvsborgsbanan där sådana här 
frågor kan diskuteras. 
Stadsledningskansliet är 
representerad i en arbetsgrupp 
tillsammans med övriga kommuner 
utmed banan. 

Ärendet avskrivet. 
2016-01-19 
/ 
2016-02-29 

Parkeringsproblem Vi som bor på Lövgränd på 
Byttorp har problem med att 
anställda på Byttorps Klint parkerar 
sina fordon på gatan. 

Göran 
Lundgren 

Tekniska nämnden 0 På gatan i fråga är det giltigt med 
parkering så länge man följer de 
generella parkeringsreglerna. Om 
avvikelser från de generella reglerna 
skulle förekomma på gatan är det 
ett övervakningsproblem som löses 
av Borås kommuns Parkerings AB. 
Problemen med ofullständig 
snöröjning och sandsopning har vi 
på väldigt många gator i Borås då 
förståelsen hos bilisten är bristfällig 
för våra nödvändiga åtgärder i 
staden.  
Parkeringen på just Netto som 
föreslås ligger på tomtmark och 
hör inte till kommunen. 
Ärende avskrivet. 
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B 408 2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Pendelparkering vid 
Viskafors Station 

För att minska miljöpåverkan från 
trafiken, bör pendling med buss 
men också med tåg lyftas fram och 
på ett inbjudande sätt locka stadens 
medborgare. Detta gäller även oss 
som inte bor granne med 
tågstationen. 

Ida Christerson Tekniska nämnden 1 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
ärendet tillhör Stadskansliet. 

Ärende avskrivet. 

2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Cykelbana mellan 
Viskafors och 
Seglora 

Viskadalen dalgång är en 
naturskön, men enligt mig lite 
bortglömd sträcka. Sträckan mellan 
Gummifabriken och Seglora är en 
emellanåt vältrafikerad väg, där 
många kör betydligt snabbare än 
tillåten hastighet. En cykelbana 
längs denna sträcka skulle locka fler 
att uppleva naturen i och omkring 
Seglora med omnejd, samt göra 
färdvägen säkrare för alla 
inblandade. Dessutom skulle en 
cykelbana från Seglora/Sveneholm 
också möjliggöra cykelpendling till 
Viskafors Station för byte till tåg 
och vidare färd mot Borås. 

Ida Christerson Tekniska nämnden 2 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
sträckan är utmed Trafikverkets 
väg och de är tillika väghållare. 

Ärendet avskrivet. 

2016-04-24 
/ 
2016-06-05 

Gångbro över 
riksväg & järnväg i 
Fristad 

Säkra trafiksituationen för de 
boende i Fristad när de ska ta sig 
över en hårt trafikerad riksväg samt 
järnväg! 

Carolina Säll Tekniska nämnden 46 Trafikverket är väghållare för såväl 
järnväg som väg utefter området 
vid Gula skolan i Fristad. Tekniska 
nämnden har inget beslutsmandat 
om investeringar i statlig 
infrastruktur. 
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudier (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
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eventuellt tecknade av avtal som 
Kommunstyrelsen ansvarar för. 
Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 

Stadsledningskansliet: Det är 
Trafikverket som är väghållare för 
såväl vägen som järnvägen vid 
Gula skolan i Fristad och 
kommunen får inte göra några 
fysiska åtgärder. 
Det pågår en ÅVS för 
Älvsborgsbanan där sådana här 
frågor kan diskuteras. 
Stadsledningskansliet är 
representerad i en arbetsgrupp 
tillsammans med övriga kommuner 
utmed banan. 

Ärende avskrivet. 
2016-04-28 
/ 
2016-08-31 

Belysning på 
gångväg i Dalsjöfors 

Montera belysning på gångvägen 
mellan Krokusvägen och 
Badhusvägen i Dalsjöfors. 

Richard 
Ringström 

Tekniska nämnden 0 Förslaget att belysa parkvägen från 
Krokusvägen till Badhusvägen med 
en förlängning ned till Sjödalsvägen 
är en god idé. I området finns det 
få vertikala passager ner till stora 
Dalsjön som inte går längts med 
gator. Att göra redan fungerande 
passager genom park- och 
naturmark tryggare går i linje 
förvaltningens mål. Förvaltningen 
kommer att jobba för att parkvägen 
är belyst till hösten 2017. 

Ärendet verkställt. 
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/ 
2016-12-31 

Förbättra 
trafikmiljön för 
gående vid Rv42 
Frufällan/Klinten 

En bättre trafikmiljö begärs vid 
Klinten i Frufällan. 
Skolbarn/ungdomar behöver en 
säker trafikmiljö då de skall ta sig 
till skolan. I dagsläget finns inget 
övergångställe eller liknande vilket 
medför en mycket farlig trafikmiljö. 

Niklas Kapare Tekniska nämnden 0 Trafikverket är väghållare för 
riksväg 42 förbi Frufällan/Klinten. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar. 
Tekniska förvaltningen har 
översänt begäran av åtgärder i 
enlighet med e-petitionen på 
aktuellt vägavsnitt till Trafikverket 
för handläggning. 

Ärende avskrivet. 
2016-08-21 
/ 
2016-09-04 

Servicehus 
Stadsparken 

Med ny lekplats, minigolfbana, 
Orangeri och i övrigt mycket 
människor i Stadsparken är det 
angeläget med inte bara toaletter 
utan ett fullgott servicehus till 
parkens besökare. 

Erik Johnson Tekniska nämnden 2 Då Stadsparken i nuläget är mycket 
trång och flera verksamheter redan 
slåss om att få använda de ytor som 
parken har att erbjuda. Således kan 
det inte bli aktuellt att uppföra 
ytterligare byggnader utan att 
Stadsparkens totala allmänna yta 
utvidgas. 
Inom Orangeriets väggar eller i 
samband med renoveringen av 
Stadsparksbadet bör även utrymme 
för den service som omnämnds i e-
petition ses över. 
I Stadsparksbadets karaktär som är 
kulturpark/finpark ryms inte en 
grillstuga, eller annan park i 
närheten som erbjuder grillning 
under tak är Annelundsparken i 
anslutning till Lekfortet. 
Annelundsparkens karaktär som är 
skogspark/friluftspark inrymmer 
således enkelt en grillstuga med 
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2016-07-11 
/ 
2016-12-31 

Förbättra 
trafikmiljön för 
gående vid Rv42 
Frufällan/Klinten 

En bättre trafikmiljö begärs vid 
Klinten i Frufällan. 
Skolbarn/ungdomar behöver en 
säker trafikmiljö då de skall ta sig 
till skolan. I dagsläget finns inget 
övergångställe eller liknande vilket 
medför en mycket farlig trafikmiljö. 

Niklas Kapare Tekniska nämnden 0 Trafikverket är väghållare för 
riksväg 42 förbi Frufällan/Klinten. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar. 
Tekniska förvaltningen har 
översänt begäran av åtgärder i 
enlighet med e-petitionen på 
aktuellt vägavsnitt till Trafikverket 
för handläggning. 

Ärende avskrivet. 
2016-08-21 
/ 
2016-09-04 

Servicehus 
Stadsparken 

Med ny lekplats, minigolfbana, 
Orangeri och i övrigt mycket 
människor i Stadsparken är det 
angeläget med inte bara toaletter 
utan ett fullgott servicehus till 
parkens besökare. 

Erik Johnson Tekniska nämnden 2 Då Stadsparken i nuläget är mycket 
trång och flera verksamheter redan 
slåss om att få använda de ytor som 
parken har att erbjuda. Således kan 
det inte bli aktuellt att uppföra 
ytterligare byggnader utan att 
Stadsparkens totala allmänna yta 
utvidgas. 
Inom Orangeriets väggar eller i 
samband med renoveringen av 
Stadsparksbadet bör även utrymme 
för den service som omnämnds i e-
petition ses över. 
I Stadsparksbadets karaktär som är 
kulturpark/finpark ryms inte en 
grillstuga, eller annan park i 
närheten som erbjuder grillning 
under tak är Annelundsparken i 
anslutning till Lekfortet. 
Annelundsparkens karaktär som är 
skogspark/friluftspark inrymmer 
således enkelt en grillstuga med 

tillhörande vedlår, bord och 
bänkar. 
Ett Servicehus som utbildar barn 
och föräldrar om kretsloppet kan 
med fördel byggas i samband med 
en tema-lekplats. Men då inte inom 
Stadsparkens 3,4 hektar som redan 
innehåller en mycket populär 
lekplats och som i övrigt är för hårt 
exploaterad. 

Ärende avskrivet 
2016-08-18 
/ 
2017-02-28 

Handlingsplan för 
att minska 
självmorden i Borås 
kommun 

Under 2010-2015 har 1179 
personer i Västra Götalands län 
tagit sina liv. Ungefär tio gånger 
fler har försökt att ta sitt liv. Det 
vill säga över 12 000 personer. 
Varje självmord producerar ett 
ofattbart lidande för 
familjemedlemmar, vänner, 
kollegor och grannar. 
Konsekvenserna av ett självmord 
resulterar i depressioner, 
sjukskrivningar, skuldkänslor och i 
flera fall kopieras självmorden. 

Angelica 
Ekengren 

Sociala 
omsorgsnämnden 

2 Fritids- och folkhälsonämndens 
verksamhet arbetar med flera av de 
strategier som nationellt 
rekommenderas för att minska 
antalet självmord. 

Det pågår mycket arbete på olika 
håll för att förbättra den psykiska 
hälsan i befolkningen. Insatser 
behöver göras på både individ- och 
befolkningsnivå och vara 
långsiktigt. Det är flera 
myndigheter och organisationer 
som är involverade i frågan och det 
är angeläget att arbetet samordnas 
för att nå det bästa resultatet. 

Det är bra att en handlingsplan 
görs i samverkan inom Närvård 
Södra Älvsborg. De olika 
verksamheterna inom kommun, 
närvård och specialistvård har olika 
roller, uppdrag och kunskap. I det 
arbetet kan även identifieras vilka 
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B 412 utbildningar som är bra och som 
har forskningsstöd. En samordning 
och samverkan behöver göras med 
den länsgemensamma handlings-
planen för suicidprevention. 

I alla verksamheter handlar det 
också om att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, avdramatisera och 
därmed minsk tröskeln för att söka 
hjälp. Det ingår i förvaltningens 
arbete med psykisk hälsa. MHFA-
utbildningarna kan bidra till att ge 
ytterligare kunskap, därför är det 
viktigt att även Sociala omsorgs-
förvaltningens personal kommer 
att erbjudas och ha möjlighet att 
delta i utbildningarna. 

Mot bakgrund av ovanstående 
bedöms att det nu är tillräckligt 
med det arbete som pågår på olika 
nivåer i Borås Stad samtidigt som 
det är viktigt att det fullföljs på ett 
bra sätt. 

E-petitionen är besvarad och
yttrande har sänts till
initiativtagaren Angelica Ekengren
via post och till Kommunstyrelsens
diarium via
e-post 2017-08-10, då ärendet även
avslutats i Sociala
omsorgsnämndens diarium (dnr
SON 2017-00043).
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utbildningar som är bra och som 
har forskningsstöd. En samordning 
och samverkan behöver göras med 
den länsgemensamma handlings-
planen för suicidprevention. 

I alla verksamheter handlar det 
också om att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, avdramatisera och 
därmed minsk tröskeln för att söka 
hjälp. Det ingår i förvaltningens 
arbete med psykisk hälsa. MHFA-
utbildningarna kan bidra till att ge 
ytterligare kunskap, därför är det 
viktigt att även Sociala omsorgs-
förvaltningens personal kommer 
att erbjudas och ha möjlighet att 
delta i utbildningarna. 

Mot bakgrund av ovanstående 
bedöms att det nu är tillräckligt 
med det arbete som pågår på olika 
nivåer i Borås Stad samtidigt som 
det är viktigt att det fullföljs på ett 
bra sätt. 

E-petitionen är besvarad och
yttrande har sänts till
initiativtagaren Angelica Ekengren
via post och till Kommunstyrelsens
diarium via
e-post 2017-08-10, då ärendet även
avslutats i Sociala
omsorgsnämndens diarium (dnr
SON 2017-00043).

2016-10-05 
/ 
2016-12-01 

Cykelbana mellan 
Fristad kyrka och 
Gingri behövs nu! 

Sträckan mellan Fristad kyrka och 
Gingri är livsfarlig när man 
promenerar eller cyklar. Åtgärd 
måste ske snarast! 

Malin Ekman Tekniska nämnden 10 Trafikverket är väghållare för väg 
1801 mellan Fristad kyrka och 
Gingri. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar. 
Tekniska förvaltningen översänder 
begäran av åtgärder i enlighet med 
epetitionen 
på aktuellt vägavsnitt till 
Trafikverket för handläggning. 

Ärendet avskrivet. 
2016-11-17 
/ 
2017-05-31 

Mer 
ekologisk/kravmärk
t mat i förskolorna 
och skolorna! 

Vid tillverkning av ekologiska och 
kravmärkta produkter ser man till 
att det inte förekommer gifter eller 
kemikalier. Det innebär att 
produkterna är det allra bästa för 
människans hälsa. Det betyder 
också att oekologisk mat allt som 
oftast innehåller dåliga ämnen för 
oss människor och i längden kan 
leda till olika sjukdomar. Därför är 
det av allra största vikt att maten på 
våra barns förskolor och skolor är 
ekologisk! 

Juel Gabriel Kommunstyrelsen 5 Finns med som etappmål 2b i 
Miljömålen : Minska användningen 
av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Ärendet avskrivet. 

2016-11-27 
/ 
2016-12-27 

Bussar till våra fina 
skidspår 

Jag tycker att tillgängligheten till 
Borås stads fina skidspår bör öka 
och jag tänker då på bussar till och 
från Borås resecentrum eller Södra 
torget. 

Helena Björk Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 
Skickat till Västtrafik för vidare 
handläggning; 

Kollektivtrafiken sköts av 
Västtrafik, vilka också bör ta hand 
om en busslinje till 
skidanläggningarna. Då kan 
bussarna samplaneras med övrig 
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B 414 trafik och utnyttjas mer optimalt 
samt de vanliga busskorten 
användas av resenärerna. 

Ärendet avskrivet. 
2016-12-06 
/ 
2017-01-06 

Suicidprevention - 
Kriscentrum - 
Anhörigstöd 

1) Kriscentrum med uppsökande
verksamhet jämtemot människor
som mist anhörig i suicid,
akutinsatser, krisstöd och
uppsökande verksamhet.
2) Anhörigstödsgrupper
3) Utsedd grupp i kommunen som
arbetar med suicidprevention
konkret i samhället
4) Uppföljning efter varje
suicidförsök (borde ingå i
nuvarande vårdplan, men efterföljs
detta?)

Irja Forsman Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 

Ärendet avskrivet. 

2017-12-11 
/ 
2018-01-31 

Ny stadsdel med 
färre bilar 

När Gässlösa ska bebyggas med 
flerbostadshus.  
Så, önskar jag att Gässlösa kan bli 
mer likt Frihamnen i Göteborg. 

Mikael 
Andersson 

Samhällsbyggnadsnä
mnden 

0 Samhällsbyggnadsavdelningen 
noterar och tackar för synpunkten. 
Parkering och trafik kommer att 
studeras närmare i samband med 
kommande planarbete.  

Ärendet avskrivet. 
2018-01-04 
/ 
2018-02-10 

Begränsa 
användningen av 
fyrverkerier i Borås 
kommun 

Fyrverkerier under nyår och påsk 
kan upplevas som vackert och 
sevärt. Men det kan också innebära 
problem för skotträdda djur och 
krigstraumatiserade människor. 
Fyrverkerier innebär också utsläpp 
(förutom buller) av tungmetaller 
och allmän nedskräpning i olika 
miljöer, och resterna kan också 
hamna i djur som av misstag får i 
sig detta i samband med till 

Johan 
Linderstad 

Kommunstyrelsen Ärendet är besvarat och avslutat 
med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-
05-18.

Ärendet avskrivet. 
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trafik och utnyttjas mer optimalt 
samt de vanliga busskorten 
användas av resenärerna. 

Ärendet avskrivet. 
2016-12-06 
/ 
2017-01-06 

Suicidprevention - 
Kriscentrum - 
Anhörigstöd 

1) Kriscentrum med uppsökande
verksamhet jämtemot människor
som mist anhörig i suicid,
akutinsatser, krisstöd och
uppsökande verksamhet.
2) Anhörigstödsgrupper
3) Utsedd grupp i kommunen som
arbetar med suicidprevention
konkret i samhället
4) Uppföljning efter varje
suicidförsök (borde ingå i
nuvarande vårdplan, men efterföljs
detta?)

Irja Forsman Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 

Ärendet avskrivet. 

2017-12-11 
/ 
2018-01-31 

Ny stadsdel med 
färre bilar 

När Gässlösa ska bebyggas med 
flerbostadshus.  
Så, önskar jag att Gässlösa kan bli 
mer likt Frihamnen i Göteborg. 

Mikael 
Andersson 

Samhällsbyggnadsnä
mnden 

0 Samhällsbyggnadsavdelningen 
noterar och tackar för synpunkten. 
Parkering och trafik kommer att 
studeras närmare i samband med 
kommande planarbete.  

Ärendet avskrivet. 
2018-01-04 
/ 
2018-02-10 

Begränsa 
användningen av 
fyrverkerier i Borås 
kommun 

Fyrverkerier under nyår och påsk 
kan upplevas som vackert och 
sevärt. Men det kan också innebära 
problem för skotträdda djur och 
krigstraumatiserade människor. 
Fyrverkerier innebär också utsläpp 
(förutom buller) av tungmetaller 
och allmän nedskräpning i olika 
miljöer, och resterna kan också 
hamna i djur som av misstag får i 
sig detta i samband med till 

Johan 
Linderstad 

Kommunstyrelsen Ärendet är besvarat och avslutat 
med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-
05-18.

Ärendet avskrivet. 

exempel när de betar. En tydlig 
markering av Borås Stad av vad 
som är okej och inte okej gällande 
fyrverkerianvändning kan därför 
vara på sin plats. Bäst vore att 
förbjuda fyrverkerianvändningen 
helt, i förhållande till den korta 
ljusshow som fyrverkerierna 
erbjuder så är skadorna för miljö, 
natur och människor 
oproportionerligt stora. 

2018-06-12 
/ 
2018-08-05 

Cykelbana / bredare 
väggren mellan 
Fristad kyrka - 
Gingri 

Vägen mellan Fristad kyrka ned 
mot Gingri är rent utav livsfarlig.  
De som kör på denna väg visar 
absolut ingen hänsyn till varesig, 
gångare, cyklister eller ryttare. 
Denna väg har en tillåten hastighet 
på 70 km men ingen håller denna 
hastighet på denna vägstrecka. 

Malin Ekman Tekniska nämnden Tekniska förvaltningen översänder 
begäran av åtgärder i enlighet med 
e-petitionen på aktuellt vägavsnitt
till Trafikverket för handläggning.

Ärendet avskrivet. 

2018-07-16 
/ 
2018-08-31 

Parkering, 
Skjutbanegatan 

Fler parkeringsplatser på 
Skjutbanegatan behövs! 

Sara Apell Tekniska nämnden Tekniska nämnden förutsätter att 
parkeringsbehovet inom det nya 
bostadsområdet är tillgodosett 
enligt Borås Stads Riktlinjer för 
parkering och Parkeringsregler. 
I riktlinjerna för parkering framgår 
att det är byggherren som har en 
avgörande roll för att tillgodose 
behovet av  parkeringsplatser vilka 
ska anläggas på kvartersmark. 
Borås ställer enbart krav på minsta 
antal parkeringsplatser och 
begränsar inte byggherrens 
möjlighet att anlägga fler 
parkeringsplatser. 
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B 416 Skjutbanegatan är inte 
dimensionerad för att tillåta 
parkering längs gatan. 
I ett nybyggt bostadsområde ska 
parkeringsbehovet lösas på 
kvartersmark varför ni i första hand 
bör vända er till 
byggherren/fastighetsägaren 
angående parkeringssituationen 
inom området. 

Ärendet avskrivet. 
2018-03-29 
/ 
2018-10-01 

Skolbyte Se över hur den relativa 
närhetsprincipen fungerar i 
praktiken vid önskat skolbyte. I 
teorin kommer alla kunna få en 
plats. Men i praktiken finns det 
barn som aldrig kommer att få en 
plats. 

Jenny Grunden Grundskolenämnde
n 

2 Grundskolenämnden har getts 
möjlighet att svara på e-petitionen 
om skolbyte.  Jenny Grunden 
önskar att Borås Stad ser över hur 
den relativa närhetsprincipen 
fungerar i praktiken vid önskat 
skolbyte. I teorin kommer alla 
kunna få en plats. Men i praktiken 
finns det barn som aldrig kommer 
att få en plats, enligt Jenny 
Grunden.   

Grundskolenämnden godkänner 
svar på e-petition om Skolbyte 
samt översänder svaret till 
Stadskansliet. 

Ärendet avskrivet. 
2018-08-28 
/ 
2018-09-28 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

Sofia Skoglund Kommunstyrelsen Inlämnad för vidare hantering 
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Skjutbanegatan är inte 
dimensionerad för att tillåta 
parkering längs gatan. 
I ett nybyggt bostadsområde ska 
parkeringsbehovet lösas på 
kvartersmark varför ni i första hand 
bör vända er till 
byggherren/fastighetsägaren 
angående parkeringssituationen 
inom området. 

Ärendet avskrivet. 
2018-03-29 
/ 
2018-10-01 

Skolbyte Se över hur den relativa 
närhetsprincipen fungerar i 
praktiken vid önskat skolbyte. I 
teorin kommer alla kunna få en 
plats. Men i praktiken finns det 
barn som aldrig kommer att få en 
plats. 

Jenny Grunden Grundskolenämnde
n 

2 Grundskolenämnden har getts 
möjlighet att svara på e-petitionen 
om skolbyte.  Jenny Grunden 
önskar att Borås Stad ser över hur 
den relativa närhetsprincipen 
fungerar i praktiken vid önskat 
skolbyte. I teorin kommer alla 
kunna få en plats. Men i praktiken 
finns det barn som aldrig kommer 
att få en plats, enligt Jenny 
Grunden.   

Grundskolenämnden godkänner 
svar på e-petition om Skolbyte 
samt översänder svaret till 
Stadskansliet. 

Ärendet avskrivet. 
2018-08-28 
/ 
2018-09-28 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

Sofia Skoglund Kommunstyrelsen Inlämnad för vidare hantering 

2018-09-24 
/ 
2019-04-01 

Kransmossens 
rullskidbana 

Jag vill se en upprustning av 
Kransmossens rullskidbana då den 
befintliga är i undermåligt skick just 
nu. Fyll i och jämna till asfalten. Se 
till att skötsel ej sker med stora 
tunga fordon då detta trycker 
sönder asfalten. 

Bergengren 
Rickard 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Förslagsställaren vill se en 
upprustning av Kransmossens 
rullskidbana. I dag är den i för 
dåligt skick för att vara en säker 
bana att åka på. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för drift och skötsel på 
Kransmossens 
friluftsområde och gör enligt plan 
upprustningar med jämna 
mellanrum på 
anläggningen. Förslagsställaren har 
rätt i att asfalten runt spåret håller 
för dålig klass för 
att åka rullskidor på, och det beror 
på en medveten strategi från 
Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen då 
olycksrisken ökat med att antalet 
besökare ökat på senare år. I 
området finns förutom löpare även 
cyklister, familjer med barnvagnar, 
hundar och i viss 
mån personer med 
funktionsvariationer som har ett 
större behov av utrymme och 
säkerhet. På grund av detta 
hänvisas numera rullskidåkare som 
vill träna till Borås 
Skidstadion där ett spår på ca 800 
meter har anlagts. 

Ärendet avskrivet. 
2018-09-23 
/ 
2018-09-30 

Undersök behovet 
av soptunnor 

Det slängs mycket skräp längs med 
gatorna i Borås. Därför bör 
kommunen undersöka om det 

Sanna 
Fredhage 

Tekniska nämnden I Borås har vi satt ett mål att 
minska nedskräpningen med 50 % 
från år 2012 till år 2020. För att nå 
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B 418 finns ett ökat behov av soptunnor 
för att minska nedskräpningen. 

målet är inte metoden att acceptera 
nedskräpningen och hela 
tiden städa upp utan att arbeta 
förebyggande mot nedskräpningen. 
Det förebyggande arbetet görs med 
framgång genom Borås rent och 
snyggt som består av 
representanter från stadens 
förvaltningar och bolag, polisen, 
Södra Älvsborgs 
Räddningsförbund, Borås city och 
Navet. Genom organisationen Håll 
Sverige Rent görs årliga 
skräpmätningar i 192 punkter i 
stadskärnan enligt standardiserad 
metod. Dessa mätningar visar en 
minskning från 7,23 skräp/10 m² år 
2012 till 4,62 skräp/10 m² år 2018. 
Vi är alltså på god väg att nå det 
uppsatta målet mot 
nedskräpningen. Borås har 
under senaste 3 åren blivit utsedd 
till årets Håll Sverige Rent-
kommun i vårt sätt att arbeta mot 
nedskräpningen. 
Vi slår oss inte till ro med detta 
utan vill få en ännu renare stad. För 
närvarande görs en översyn av 
placeringen av våra papperskorgar 
för att kunna samla upp 
skräpet på ett effektivare sätt, vi 
kommer att placera ut fler smarta 
papperskorgar med 
komprimeringsfunktion i gatu- och 
parkmiljöer. En stor del av 



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  20 febru

ari 2020

 B 419

finns ett ökat behov av soptunnor 
för att minska nedskräpningen. 

målet är inte metoden att acceptera 
nedskräpningen och hela 
tiden städa upp utan att arbeta 
förebyggande mot nedskräpningen. 
Det förebyggande arbetet görs med 
framgång genom Borås rent och 
snyggt som består av 
representanter från stadens 
förvaltningar och bolag, polisen, 
Södra Älvsborgs 
Räddningsförbund, Borås city och 
Navet. Genom organisationen Håll 
Sverige Rent görs årliga 
skräpmätningar i 192 punkter i 
stadskärnan enligt standardiserad 
metod. Dessa mätningar visar en 
minskning från 7,23 skräp/10 m² år 
2012 till 4,62 skräp/10 m² år 2018. 
Vi är alltså på god väg att nå det 
uppsatta målet mot 
nedskräpningen. Borås har 
under senaste 3 åren blivit utsedd 
till årets Håll Sverige Rent-
kommun i vårt sätt att arbeta mot 
nedskräpningen. 
Vi slår oss inte till ro med detta 
utan vill få en ännu renare stad. För 
närvarande görs en översyn av 
placeringen av våra papperskorgar 
för att kunna samla upp 
skräpet på ett effektivare sätt, vi 
kommer att placera ut fler smarta 
papperskorgar med 
komprimeringsfunktion i gatu- och 
parkmiljöer. En stor del av 

nedskräpning utgörs av fimpar som 
är svåra att få upp med 
sopmaskiner varför sopsugen Ren-
Göran, som blivit namngiven av 
boråsarna, går runt i staden. 
För att få en ännu renare stad är 
inte lösningen ännu fler 
papperskorgar utan också att alla 
som bor och verkar i Borås tar 
ansvar för sitt eget skräp så att det 
hamnar på rätt ställe. 

Ärendet avskrivet. 
2018-09-24 
/ 
2019-01-01 

Förändring av 
sexualundervisning 

Vi vill se en bättre 
sexualundervisning. Det behövs en 
modern undervisning som inte bara 
handlar om kondom på gurka, 
heterosex och biologi. Vi vill istället 
se en sexualundervisningen som tar 
avstamp i sexuella rättigheter och 
samtycke – rätten till sin egen 
kropp är en demokratifråga.  
Det är tydligt efter alla #metoo-
upprop att mer behöver göras. Det 
är dags att elever och lärare får mer 
kunskap om sexuella trakasserier, 
våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld. Vi vill ha en 
sexualundervisning som är modern, 
rättvis och tillgodoser hela 
klassrummet! 

Linnéa Klasson Grundskolenämnde
n 

Grundskoleförvaltningen kommer 
att aktualisera frågan om sex- och 
samlevnadsundervisning, med 
utgångspunkt i Skolinspektionens 
granskning, på kvalitetskonferens 
om värdegrund för förvaltningens 
rektorer under våren 2019. 

Ärendet avskrivet. 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad 
- som ett led i att bli en bättre
Sommarstad -

Anne A Kulturnämnden Inlämnad för vidare hantering 
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B 420 kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

2019-01-28 
/ 
2020-01-28 

Verka för 
stationsläge i 
Sjömarken och 
utöka tågtrafiken till 
Göteborg 

Verka för en ny tågstation i 
Sjömarken och verka för utökad 
tågtrafik på sträckan Borås-
Göteborg (Kust till kustbanan). Att 
öppna en station i Sjömarken är 
enkom positivt. Det kan få flera av 
bilälskarna i Sjömarken att ställa 
bilen och istället ta tåget till 
Göteborg. Eller varför inte 
Landvetter eller Värnamo? Vidare 
är det positivt att försöka minska 
incidenterna med linje 100. 
Resestandarden blir faktiskt bättre 
in till Borås och det blir fler turer 
mot Göteborg än dagens. Det 
ligger dessutom i linje med redan 
beslutade dokument och program 
och även Borås Stads föreslagna 
Översiktsplan. 

Marcus 
Nyström 

Kommunstyrelsen Samlar underskrifter 

2019-02-13 
/ 
2019-08-13 

Borås - Sveriges 
nästa åldersvänliga 
stad! 

Vi blir allt äldre, både i Borås och i 
Norden. Detta är givetvis positivt, 
men också något som kommer att 
ställa allt ökande krav på 
stadsplanering, boenden, 
tillgänglighet, välfärdsteknik, vård 
och omsorg samt en mängd andra 
samhällsområden. För att visa att 
Borås tar ett helhetsgrepp gällande 
frågan om en åldrande befolkning, 
önskar jag att fullmäktige tar ett 
politiskt beslut om att Borås ska bli 
Sveriges nästa stad i 

Jörn 
Aasmundsen 

Vård och 
äldrenämnden 

4 Vård- och äldrenämnden fick 2019-
08-15 en e-petition att handlägga.
Epetitionen om en äldrevänlig stad
har via stadens webbplats fått fyra
underskrifter.
För att visa att Borås Stad tar ett
helhetsgrepp i frågan om en
åldrande befolkning, önskar
förslagsställaren att
Kommunfullmäktige tar ett
politiskt beslut om att Borås ska bli
Sveriges nästa stad i
Världshälsoorganisationens

Världshälsoorganisationens 
(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 

(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 
Den 9 september 2019 beslutade 
Vård- och äldrenämnden om 
budget 2020:1. I budget 2020:1 
anges att Vård- och äldrenämnden 
vill undersöka möjligheten att 
ingå i det nätverk som 
förslagsställaren hänvisar till, dvs 
Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) nätverk för äldrevänliga 
städer. Vård- och äldrenämnden 
har därmed lyft frågan om 
deltagande i detta nätverk. 
Den slutgiltiga budgeten för 2020, 
fastställs av Kommunfullmäktige 
den 20 –21 november 2019. I 
samband med 
Kommunfullmäktiges beslut, 
fastställs om Vård- och 
äldrenämnden vidare kommer att 
undersöka möjligheterna att delta i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer. Handlingar och protokoll 
från Kommunfullmäktiges 
sammanträden finns att följa samt 
att prenumerera på via 
Borås Stads webbplats: boras.se 
Vård- och äldrenämnden beslutar 
därmed att e-petitionen är 
besvarad. 
 
Ärendet avskrivet 
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Världshälsoorganisationens 
(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 

(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 
Den 9 september 2019 beslutade 
Vård- och äldrenämnden om 
budget 2020:1. I budget 2020:1 
anges att Vård- och äldrenämnden 
vill undersöka möjligheten att 
ingå i det nätverk som 
förslagsställaren hänvisar till, dvs 
Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) nätverk för äldrevänliga 
städer. Vård- och äldrenämnden 
har därmed lyft frågan om 
deltagande i detta nätverk. 
Den slutgiltiga budgeten för 2020, 
fastställs av Kommunfullmäktige 
den 20 –21 november 2019. I 
samband med 
Kommunfullmäktiges beslut, 
fastställs om Vård- och 
äldrenämnden vidare kommer att 
undersöka möjligheterna att delta i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer. Handlingar och protokoll 
från Kommunfullmäktiges 
sammanträden finns att följa samt 
att prenumerera på via 
Borås Stads webbplats: boras.se 
Vård- och äldrenämnden beslutar 
därmed att e-petitionen är 
besvarad. 
 
Ärendet avskrivet 
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B 422 2019-04-05 
/ 
2019-10-05 

Be en konstnär måla 
konstverk på 
centralbrons fot vid 
busshållplats mot 
Göteborg 

Brofundamentet är fult och 
smutsigt. Extra fult när det regnar. 
Staden bör anlita en lokal konstnär 
som gör en fin målning där. Det är 
den sista bild som resenärer på 
buss 100 har på näthinnan när dom 
lämnar Borås för färd till 
Göteborg. Något mer attraktivt bör 
väl Borås kunna bjuda på? 

Monica 
Lindqvist 

Kulturnämnden 16 Kulturförvaltningen ställer sig 
positivt till förslaget om konst på 
brofundamentet vid resecentrum. 
Det är en bra idé och skulle mycket 
väl kunna bli ett framtida 
konstprojekt. Intresset för konst i 
det offentliga rummet är stort 
och det är många projekt på gång. 
För närvarande saknas personella 
och ekonomiska resurser att starta 
ytterligare projekt. Om projektet 
blir aktuellt för 
Kulturförvaltningen kommer val av 
konstnär ske genom en offentlig 
utlysning enligt LOU. Frågan 
kommer även att lyftas med Borås 
TME som en möjlig plats inför No 
Limit 2020. 
 
Ärendet avskrivet. 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 
Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km /h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 

Hans Borgö Tekniska nämnden 209 Inlämnad för vidare hantering 

2019-06-19 
/ 
2020-06-19 

En Kulturskola som 
är tillgänglig för alla 
barn och ungdomar 
inom kommunen. 

Elever som bor utanför Boråstads 
stadskärna och som deltar vid 
kulturskolan vid Simonsland 
verksamhet, skall ges möjlighet till 
fria resor med kollektivtrafiken i 
samband med lektioner eller 
aktiviteter som berör denna. 

Nina Glebe Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 
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2019-04-05 
/ 
2019-10-05 

Be en konstnär måla 
konstverk på 
centralbrons fot vid 
busshållplats mot 
Göteborg 

Brofundamentet är fult och 
smutsigt. Extra fult när det regnar. 
Staden bör anlita en lokal konstnär 
som gör en fin målning där. Det är 
den sista bild som resenärer på 
buss 100 har på näthinnan när dom 
lämnar Borås för färd till 
Göteborg. Något mer attraktivt bör 
väl Borås kunna bjuda på? 

Monica 
Lindqvist 

Kulturnämnden 16 Kulturförvaltningen ställer sig 
positivt till förslaget om konst på 
brofundamentet vid resecentrum. 
Det är en bra idé och skulle mycket 
väl kunna bli ett framtida 
konstprojekt. Intresset för konst i 
det offentliga rummet är stort 
och det är många projekt på gång. 
För närvarande saknas personella 
och ekonomiska resurser att starta 
ytterligare projekt. Om projektet 
blir aktuellt för 
Kulturförvaltningen kommer val av 
konstnär ske genom en offentlig 
utlysning enligt LOU. Frågan 
kommer även att lyftas med Borås 
TME som en möjlig plats inför No 
Limit 2020. 
 
Ärendet avskrivet. 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 
Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km /h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 

Hans Borgö Tekniska nämnden 209 Inlämnad för vidare hantering 

2019-06-19 
/ 
2020-06-19 

En Kulturskola som 
är tillgänglig för alla 
barn och ungdomar 
inom kommunen. 

Elever som bor utanför Boråstads 
stadskärna och som deltar vid 
kulturskolan vid Simonsland 
verksamhet, skall ges möjlighet till 
fria resor med kollektivtrafiken i 
samband med lektioner eller 
aktiviteter som berör denna. 

Nina Glebe Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Borås Återbyggdepå I Malmö finns ett kommunalt 
initiativ där man kan lämna och 
köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att 
komma närmre ett cirkulärt 
samhälle! 

Anna Belfrage Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Sänk ner 
hastighetsbegränsni
ngen! 

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i 
Sjömarken. Samt tung trafik skall 
förbjudas för allas trevnad och 
säkerhet. 

Marja-Leena 
Nevanperä 

Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2019-10-24 
/ 
2020-02-24 

En värdig 
äldreomsorg 

För två år sedan var det en massiv 
insändarstorm i Borås Tidning från 
undersköterskor och övrig personal 
och anhöriga där man vittnade om 
en orimlig arbetssituation i 
äldreomsorgen. Flera 
uppvaktningar gjordes på Vård och 
äldrenämndens möten och det hela 
kulminerade i en demonstration i 
november 2017 som samlade ett 
stort antal personer. Det man 
kritiserade var minutscheman 
grundade på systemet Time Care 
och att man tvingades ta 
resurspass. Trots s.k. 
önskescheman hade man inget 
inflytande över sitt arbete och 
schema. Man kunde inte planera 
sin fritid och arbete varannan helg 
var tufft. Cheferna lyssnade inte på 
de som jobbade på golvet. Allt 
detta innebar stress, både fysisk 
och psykisk, ledde till ökad 
sjukfrånvaro och att många sökte 
sig bort till andra arbeten. 

Bengt Persson Vård och 
äldrenämnden 

 Samlar underskrifter 
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B 424 2019-10-24 
/ 
2020-10-24 

Låt Borås ansluta sig 
till ICAN Cities 
Appeal om ett 
kärnvapenförbud 

”Vår kommun är djupt bekymrad 
över det allvarliga hot som 
kärnvapen utgör mot samhällen 
över hela världen. Det är vår 
bestämda övertygelse att våra 
invånare har rätt att leva i en värld 
utan detta hot. Om kärnvapen 
skulle användas oavsett om det 
skulle ske avsiktligt eller genom 
misstag så skulle det få katastrofala, 
omfattande och långvariga 
konsekvenser för människor och 
miljö. Därför stöder vi avtalet om 
förbud mot kärnvapen (TPNW) 
och uppmanar vår regering och 
riksdag att underteckna och 
ratificera avtalet.” 

Freddy 
Malmberg 

Kommunstyrelsen Samlar underskrifter 

2019-11-05 
/ 
2020-11-05 

Stopp av 
förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i 
Sjömaken 

Detta är en förslag som är frivilligt 
att skriva under för dem som anser 
att kommunen "Borås Stad" bör 
stoppa all eventuell byggnation 
(förskola) vid Badstrandsvägen och 
dess parkering på Räveskalla 1:36 i 
Sjömarken för alla framtid. 

Oscar Ekdahl Kommunstyrelsen Samlar underskrifter 

2019-11-05 
/ 
2020-02-05 

Förbättra området 
kring Sjöbo Torg - 
Trygg miljö 

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn 
och vuxna 

Förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo Torg/ nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 
parkeringen 
Vättegatan/Bergakungagatan/Tom
teplatsen för att öka 
trygghetskänslan på Sjöbo. 

Diana Folke Tekniska nämnden Samlar underskrifter 
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2019-11-19 
/ 
2020-01-19 

Belysning 
Linnéparken 

Det saknas belysning i både övre 
och nedre Linnéparken. Som det är 
idag är det otryggt/osäkert att 
vistas i eller gå igenom området. 

Robert Brikic Tekniska nämnden Samlar underskrifter 

2019-12-03 
/ 
2020-12-03 

Rabatt på 
Kommunala 
friskvårdsanläggning
ar för kroniskt sjuka 

Det görs ekonomiska 
neddragningar av stora mått inom 
Region VGR, liksom i de flesta 
regioner i Sverige. Besparingar sker 
på bland annat rehabverksamheter 
och annat som inte handlar om 
akut och livräddande sjukvård. I 
många fall blir kroniskt sjuka 
sittande hemma istället för att ta sig 
till den allmänna sjukvårdens 
träningsanläggningar. Detta förslag 
handlar om att Borås skulle kunna 
införa en rabatt på period eller 
årskort till kroniskt sjuka på 
tränings- och badanläggningar i 
kommunal regi, för att stötta 
medborgarna där den offentliga 
sjukvården, som regionen bedriver, 
inte längre räcker till på samma sätt 
som den gjorde förr. Kanske att en 
rabatt kan motivera kroniskt sjuka 
att försöka träna på egen hand i 
kommunala anläggningar då 
regionsjukvårdens anläggningar blir 
allt mindre tillgängliga. 

Timo 
Söderlund 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Samlar underskrifter 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01014 3.3.6.0

Kommunfullmäktige 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser antas att gälla från 2020-
03-01

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden föreslår justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser. En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
har gjorts. Förslaget innebär färre antal taxor och justerade belopp utifrån 
samhällets förändringar.   

Länk till nuvarande taxa som återfinns under Kommunal författningssamling 

https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800044288/13903552
41736/Avgifter%20för%20gatu-%20och%20torgplatser%20480-5%20.pdf

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse
2. Tekniska nämndens beslut
3. Förslag till avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

Avgifter för  upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 

TAXA UPPLÅTELSE AV  
GATUPLATSER OCH 
TORGPLATSER 

Fastställelse: Kommunfullmäktige, 
20xx-xx-xx § 

 Giltighetstid: fr o m 2020-01-01 

Utöver nedanstående belopp tillkommer i förekommande fall lagstadgad mervärdesskatt. 

Upplåtelsens ändamål Högsta avgiftsbelopp Anmärkning

Gångbaneserveringar, restaurang-
verandor och friluftsserveringar

70 kr/m2 och mån

Tillfälliga kiosker 17 000 kr/år

Torgplatser/Stånd 513 kr/m2 och år

Enstaka tillfällen 411 kr/dag

Tillfällig försäljning 500 kr/dag (3x3 meter)

Julgransförsäljning 200 kr/dag

Trottoarpratare 700 kr/2 år Moms tillkommer

Tidningslådor/ställ/boxar 1 500 – 2 500 kr/år Moms tillkommer
Styckpris

Byggnadsställningar, bodar, upplag mm Ordnad mark  
2:50 kr/m2 och dag, dag 1-30
2:50 kr/m2 och vecka, mån 2-6
72 kr/m2 och år mån 7-ff

Minimiavgift 600 kr
Minimiavgift 600 kr
Minimiavgift 600 kr

Ej ordnad mark
62 kr/m2 Minimiavgift 600 kr

Reklamskylt Grundavgift 5130 kr/år
Skyltavgift 513 kr/m2 och år

Annat utnyttjande av allmän plats 103 kr/m2 och dag Minimiavgift 513 kr

Vår- och Höstmarknad 20.520 kr/marknad Avtal med Borås City

Nr 12
Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torg-
platser

2018-12-17 Dnr KS 2019-01014 3.3.6.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01014 3.3.6.0

Kommunfullmäktige 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser antas att gälla från 2020-
03-01

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden föreslår justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser. En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 
har gjorts. Förslaget innebär färre antal taxor och justerade belopp utifrån 
samhällets förändringar.   

Länk till nuvarande taxa som återfinns under Kommunal författningssamling 

https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800044288/13903552
41736/Avgifter%20för%20gatu-%20och%20torgplatser%20480-5%20.pdf

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse
2. Tekniska nämndens beslut
3. Förslag till avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

Avgifter för  upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 

TAXA UPPLÅTELSE AV  
GATUPLATSER OCH 
TORGPLATSER 

Fastställelse: Kommunfullmäktige, 
20xx-xx-xx § 

 Giltighetstid: fr o m 2020-01-01 

Utöver nedanstående belopp tillkommer i förekommande fall lagstadgad mervärdesskatt. 

Upplåtelsens ändamål Högsta avgiftsbelopp Anmärkning

Gångbaneserveringar, restaurang-
verandor och friluftsserveringar

70 kr/m2 och mån

Tillfälliga kiosker 17 000 kr/år

Torgplatser/Stånd 513 kr/m2 och år

Enstaka tillfällen 411 kr/dag

Tillfällig försäljning 500 kr/dag (3x3 meter)

Julgransförsäljning 200 kr/dag

Trottoarpratare 700 kr/2 år Moms tillkommer

Tidningslådor/ställ/boxar 1 500 – 2 500 kr/år Moms tillkommer
Styckpris

Byggnadsställningar, bodar, upplag mm Ordnad mark  
2:50 kr/m2 och dag, dag 1-30
2:50 kr/m2 och vecka, mån 2-6
72 kr/m2 och år mån 7-ff

Minimiavgift 600 kr
Minimiavgift 600 kr
Minimiavgift 600 kr

Ej ordnad mark
62 kr/m2 Minimiavgift 600 kr

Reklamskylt Grundavgift 5130 kr/år
Skyltavgift 513 kr/m2 och år

Annat utnyttjande av allmän plats 103 kr/m2 och dag Minimiavgift 513 kr

Vår- och Höstmarknad 20.520 kr/marknad Avtal med Borås City
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Tekniska nämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 57

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Jan Åke Claesson
Handläggare
033 357449

SKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2019-10-31

Instans
Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00637 3.3.6.0

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända förslag på justering av taxa för 
upplåtelse av gatuplatser och torgplatser, till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.    

Ärendet i sin helhet 
En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser har gjorts. 
Enligt upprättat förslag (se bilaga) är det färre antal taxor och justerade belopp 
utifrån samhällets förändringar.

Beslutsunderlag 
1. Förslag på taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 57

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Jan Åke Claesson
Handläggare
033 357449

SKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2019-10-31

Instans
Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00637 3.3.6.0

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 
torgplatser 

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända förslag på justering av taxa för 
upplåtelse av gatuplatser och torgplatser, till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning.    

Ärendet i sin helhet 
En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser har gjorts. 
Enligt upprättat förslag (se bilaga) är det färre antal taxor och justerade belopp 
utifrån samhällets förändringar.

Beslutsunderlag 
1. Förslag på taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1

Kommunfullmäktige 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 
godkänns. 

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.    

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är 
SISU, Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 
inkomna remisser. 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 2020. 
Bland annat att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar 
som i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta bra 

Nr 13
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020

2018-12-17 Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad
Sida
2(2)

och godtagbara lösningar för respektive förening. Kommunstyrelsen vill i det 
sammanhanget understryka att arbetet med att bryta äldres och 
funktionshindrades ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område. Därmed 
utgår Kommunstyrelsen från att de träffpunkter som idag drivs i föreningsregi i 
stadsdelar och i orter ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag och föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer ska ske enligt partiöverenskommelsen, 
se bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse
2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden
3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Bilagorna 1-5
5. Stöd till politiska ungdomsorganisationer enligt politisk överenskommelse.

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1

Kommunfullmäktige 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 
godkänns, med föreslagna förändringar enligt nedan.  

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 
inkomna remisser. 

Kommunstyrelsen bedömer att bidrag till etniska föreningar som inte verkar 
inom minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, 
då dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och därmed ej 
följer Borås Stads värdegrund. Det finns även skäl att vidare analysera hur 
bidragen till etniska föreningar utnyttjats, då bland annat avdelningen för 
Centrum för Kunskap och Säkerhet redovisat en rapport som visar att det 
skulle finnas föreningar i Borås utsatta områden som endast är öppna för vissa 
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Borås Stad
Sida
2(2)

och godtagbara lösningar för respektive förening. Kommunstyrelsen vill i det 
sammanhanget understryka att arbetet med att bryta äldres och 
funktionshindrades ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område. Därmed 
utgår Kommunstyrelsen från att de träffpunkter som idag drivs i föreningsregi i 
stadsdelar och i orter ges förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag och föreslår 
Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer ska ske enligt partiöverenskommelsen, 
se bilaga. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse
2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden
3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Bilagorna 1-5
5. Stöd till politiska ungdomsorganisationer enligt politisk överenskommelse.

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-01-20

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1

Kommunfullmäktige 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 
godkänns, med föreslagna förändringar enligt nedan.  

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 
inkomna remisser. 

Kommunstyrelsen bedömer att bidrag till etniska föreningar som inte verkar 
inom minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, 
då dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och därmed ej 
följer Borås Stads värdegrund. Det finns även skäl att vidare analysera hur 
bidragen till etniska föreningar utnyttjats, då bland annat avdelningen för 
Centrum för Kunskap och Säkerhet redovisat en rapport som visar att det 
skulle finnas föreningar i Borås utsatta områden som endast är öppna för vissa 
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Borås Stad
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klaner eller en specifik klan, samt att kvinnor är avsaknade i det allmänna 
rummet (exempelvis somaliska föreningen). Vidare visar rapporten även på att 
”Föreningsverksamheten kan exempelvis erhålla föreningsbidrag från bland annat 
kommunen eller andra resurser om verksamheten kan påvisa ett behov till det. En 
återkommande utmaning kommunen har haft är att framväxten av denna typ av initiativ har 
visat tecken på vissa tendenser till att odemokratiska värderingar sprids genom 
föreningsverksamheten”. Rapporten visar även att vissa somaliska föreningar utövar 
egen rättsskipning.  

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad inte ska sponsra till fortsatt utanförskap 
genom skattekollektivets resurser. Det finns även behov av att tydliggöra 
kraven för berättigande av föreningsbidrag, där bidrag enbart ska gå till 
föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets 
värderingar. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag, med vissa 
justeringar, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden
3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Bilagorna 1-5

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 433

Borås Stad
Sida
2(2)

klaner eller en specifik klan, samt att kvinnor är avsaknade i det allmänna 
rummet (exempelvis somaliska föreningen). Vidare visar rapporten även på att 
”Föreningsverksamheten kan exempelvis erhålla föreningsbidrag från bland annat 
kommunen eller andra resurser om verksamheten kan påvisa ett behov till det. En 
återkommande utmaning kommunen har haft är att framväxten av denna typ av initiativ har 
visat tecken på vissa tendenser till att odemokratiska värderingar sprids genom 
föreningsverksamheten”. Rapporten visar även att vissa somaliska föreningar utövar 
egen rättsskipning.  

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad inte ska sponsra till fortsatt utanförskap 
genom skattekollektivets resurser. Det finns även behov av att tydliggöra 
kraven för berättigande av föreningsbidrag, där bidrag enbart ska gå till 
föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det demokratiska samhällets 
värderingar. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag, med vissa 
justeringar, och föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden
3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden
4. Bilagorna 1-5

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, Kommunstyrelsen 

 
 
 

  Stöd till politiska ungdomsorganisationer  
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

 
Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige. 

 
Villkor 

 
 Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
 Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.
 Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

 

Fördelningsmodell 
 

Grundbidrag 
 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag på 

0,15 GN. 
 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 

grundbidrag på 0,15 GN. 
 
Varje förening som redovisar över 10 medlemmar folkbokförda i Borås mellan 14-25 år erhåller ett 
grundbidrag på 0,3 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

 GN = 52 141 kr (2015) 
 

Förening/krets eller samarbetsorganisation med över 10 bidragsberättigade medlemmar (14-25 år) 
folkbokförda i Borås erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
Kommunfullmäktige. 

 
 

Justerat i enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20 § 29 Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020. 
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Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  
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Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  

 

  

Kategorisering av bidrag 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en 
beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns 
villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de har för 
verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala bidragssystem. 

För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande 
matris. Se bilaga 1.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

 Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 

eller annat främlingsfientligt uttryck. 
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-

fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 

Stöd till 

Föreningar 
(organisering) 

Stöd till  

Barn och 
ungdomsverksamh

et 

Stöd till  

 Utveckling av 
föreningsverksamhet 

 

Stöd till  

Evenemang 
 

Stöd till 

Riktade insatser 
 

Stöd till  

Lika rättigheter 
och möjligheter 

 

Stöd till 

Ungas egen 
organisering  

 

Stöd till  

Lokaler och 
anläggningar 
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 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 

ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

 Ekonomiska föreningar. 
 Fackliga föreningar. 
 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
 Företagsföreningar 
 Kamratföreningar. 
 Hyresgäst- och villaföreningar. 
 Vägföreningar 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
 Supportermedlemmar. 
 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 
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 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 

ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

 Ekonomiska föreningar. 
 Fackliga föreningar. 
 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
 Företagsföreningar 
 Kamratföreningar. 
 Hyresgäst- och villaföreningar. 
 Vägföreningar 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
 Supportermedlemmar. 
 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 

lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 
 
Syfte: 

 Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 
 Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 

fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  
 

 Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 
Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

 Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 6-20 år 
 Pensionärsföreningar 
 Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 
 Etniska föreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 

 
 
Villkor:  

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 
 Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 
 Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
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Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  
 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 

25 20 år.  
 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 
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Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  
 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 

25 20 år.  
 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 

Fördelningsmodell 
 Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 

 
 

Verksamhetsstöd 
 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 
 
Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 
 Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 

fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  
 Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 
 Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 

kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 
 
 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
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Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
 Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
 Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 
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Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
 Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
 Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 

 

 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2. 
Föreningens bidragsyta bestäms av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
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Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 
bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 
utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
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Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 
bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 
utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 
  

Driftbidrag till egna lokaler 
 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 
Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  
 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  
 Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
 Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
 Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening. 

 
Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 
 
Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
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Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
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Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
 

Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 
 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  
 Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  
 Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 

har påbörjats före ansökan. 
 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 

Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  
 

 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

 Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  
 För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 
 Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  
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Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
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Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
 
 

  

Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 
 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 
Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
 
Villkor  

 Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 
 Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 

september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  
 

Fördelningsmodell  
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 
baseras på beslut i kommunstyrelsen. 
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Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 
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Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 

 

 

 
  

Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat stöd 
 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  
 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

 Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  
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Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  
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Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 

Orienteringskartor 
 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 
 Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 
 Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 

orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

 Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 
 

 

Idéburnas gemensamma organisering Samverkan mellan 
idéburna och Staden 

 

Enligt Överenskommelsen ska Staden och de Idéburna utveckla och fördjupa sin samverkan. För 
att lyckas med detta är de idéburnas gemensamma organisering viktig och att de idéburna har fått 
förutsättningarna att undersöka saker innan de går in i exempelvis en samverkan eller ett 
partnerskap. Staden vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och mellan föreningar 
och staden. 
 
Syfte 
Möjliggöra samverkan mellan de idéburna och staden inom ramen för Överenskommelsen. 
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara 
kostnader som uppkommer i samband med en förstudie kring ett gemensamt IOP- avtal eller en 
driftsform med Borås Stad. 
Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall 
kunna stödja varandras utveckling. Exempel på organisationer är Föreningsrådet och 
funktionshinderföreningarnas gemensamma organisering. 
 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
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Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 
 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 
 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 
Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 
Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-
20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  
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Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 
 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 
 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 
Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 
Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-
20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  

 Bidraget avser kommande verksamhetsår.  
 Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

 Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
 Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 

Idrottsskola  
 
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
 Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

 Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 
 Bidraget betalas ut två gånger per år. 
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Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 
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Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 

 
 
 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

 Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  
 Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   
 Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 

 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

 GN = 52 141 kr (2015) 
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Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 
 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 
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Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 
 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 
Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

 Alla föreningar  
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 

Säker och trygg förening. 
 Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 

alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 
 Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  
 Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 

 
 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 
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Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
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Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
 
 
 

Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden 

Förändringar – med hänsyn tagen till inkomna remisser 

 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till 
7-25 år. Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås oförändrad till 
6-20 år. 

Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6 
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns. Den bidragsberättigade åldern för 
Funktionshinderföreningar och etniska föreningar föreslås oförändrad till 6 år och ingen övre 
åldersgräns finns.  

Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och 
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar 
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).  

Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att 
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 
kr/grupp, 8,50 kr/deltagare ändras inte.  

Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2 
respektive 15/8. 

Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet. 
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället. Se särskilt förslag beslutstext till nämnden. 

Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2 
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad 
ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och 
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2. 
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några 
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.  
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan). Se 
särskilt förslag på beslutstext till nämnden. 

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje 
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal. Undantag är DHR samt Parkhallen. 

Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka. Se förslag på 
beslutstext till nämnden.  

Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån. 
Antalet ansökningstillfällen utökas till två gånger/år, 31/5 samt 30/11.  

Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan). 

Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 
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Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle. Föreningar som tar emot Idrottsskolan får fortfarande 
tillgodoräkna sig aktiviteterna.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
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Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle. Föreningar som tar emot Idrottsskolan får fortfarande 
tillgodoräkna sig aktiviteterna.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 
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Utredning 

 
 
Utformningen av framtida 
stöd till föreningar och 
organisationer i Borås 
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Inledning 
 
I denna utredning beskrivs uppdraget, bakgrunden och de värderingar som det nya ”förslaget till 
stöd till föreningar och organisationer” som bifogas utredningen.  

Detta dokument beskriver också de övergripande förändringarna och de prioriterade grupper 
som staden valt att fördela bidrag till. Slutligen lyfter utredningen de områden som fortsatt 
behöver utredas. 

Det konkreta förslaget för stöd till föreningar och organisationer finns i ett separat dokument. 
Det dokumentet tillsammans med utredningen kompletteras också med ett tjänsteutlåtande och 
ett dokument där kommentarer lämnas till inkomna remisser.  

Remissvaren och kommentarer hur förvaltningen förhållit sig till dem har också sammanfattats i 
en separat bilaga.  
 

Uppdrag  
 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2016 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 
föreningsbidragen. Bakgrunden var att det behövdes en övergripande värdegrund för alla 
bidragen och att befintliga bidragsbestämmelser behövde förklaras och förpackas så de blev mer 
tillgängliga. 

Under arbetet blev det tydligt att det fanns behov av en större översyn. I dialog med en 
referensgrupp av politiker, tjänstepersoner med olika professioner och från olika verksamheter 
samt föreningsrådet konstaterades att flera saker behövde utredas. 

Under 2018 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen följande uppdrag: 

Bidrag som innefattas i utredningen 

Utredningen innefattar det befintliga kontantstöd som Fritids- och folkhälsonämnden fördelar. 
Bidragen till politiska ungdomsförbund innefattas inte i utredningen. 

 
 
  

”Genomföra en översyn av nuvarande föreningsbidrag och lämna förslag på 
anpassningar och revideringar. Bland annat ska hänsyn tas till Överenskommelsen” 
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Bakgrund 
Civilsamhällets roll i samhället och Borås 
 
De civila organisationerna har på olika sätt varit och är idag en viktig del i samhället för att 
upprätthålla välfärden. De har varit en stor bidragande faktor till skapandet av den 
samhällsstruktur som vi har i dagens Sverige. Tillsammans med den starka välfärdsstaten är  
de en viktig del i samhällskontraktet i stort. 

Vidare har föreningar en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen  
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 
lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad har ett rikt förenings- och organisationsliv, men det är svårt att uppskatta hur stort det 
egentligen är. De föreningar/organisationer som får någon form av bidrag är idag ca 340 st. 
Uppskattningar av antalet föreningar i kommunen är dock snarare tvåtusen.  

Borås Stad har en mångfald av relationer med det civila samhället. Det finns allt från enkla 
pragmatiska relationer till partnerskapsrelationer. 

Flera nämnder/förvaltningar delar ut olika former av bidrag till föreningar. Utöver bidrag stödjer 
också staden föreningar med exempelvis anläggningar, lokaler, föreningsträffar, råd och 
vägledning, utbildning, nätverk mellan och med föreningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
hjälper också till med att sprida information om föreningarna samt bevakar föreningarnas 
intressen. Staden stödjer också studieförbunden som i sin tur stödjer föreningarnas verksamhet 
och utveckling.  

Inom Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag finns också Träffpunkt Simonsland som är en 
mötesplats där kommunen och föreningar samverkar för en gemensam målgrupp.  

Borås Stad har blivit utsedd till Sveriges ”föreningsvänligaste” kommun av Sveriges förningar 
2013, staden har också blivit utsedd till årets Breddidrottskommun vid inte mindre än två 
tillfällen, 2014 och 2017.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplever sig idag har goda relationer med det föreningsliv 
som idag får bidrag. Framgångsfaktorn har varit regelbundna dialoger och möten där vi skapat 
förståelse för varandras verksamhet. Något som är viktigt att bevara även i framtiden.   
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Bakgrund 
Civilsamhällets roll i samhället och Borås 
 
De civila organisationerna har på olika sätt varit och är idag en viktig del i samhället för att 
upprätthålla välfärden. De har varit en stor bidragande faktor till skapandet av den 
samhällsstruktur som vi har i dagens Sverige. Tillsammans med den starka välfärdsstaten är  
de en viktig del i samhällskontraktet i stort. 

Vidare har föreningar en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen  
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 
lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad har ett rikt förenings- och organisationsliv, men det är svårt att uppskatta hur stort det 
egentligen är. De föreningar/organisationer som får någon form av bidrag är idag ca 340 st. 
Uppskattningar av antalet föreningar i kommunen är dock snarare tvåtusen.  

Borås Stad har en mångfald av relationer med det civila samhället. Det finns allt från enkla 
pragmatiska relationer till partnerskapsrelationer. 

Flera nämnder/förvaltningar delar ut olika former av bidrag till föreningar. Utöver bidrag stödjer 
också staden föreningar med exempelvis anläggningar, lokaler, föreningsträffar, råd och 
vägledning, utbildning, nätverk mellan och med föreningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
hjälper också till med att sprida information om föreningarna samt bevakar föreningarnas 
intressen. Staden stödjer också studieförbunden som i sin tur stödjer föreningarnas verksamhet 
och utveckling.  

Inom Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag finns också Träffpunkt Simonsland som är en 
mötesplats där kommunen och föreningar samverkar för en gemensam målgrupp.  

Borås Stad har blivit utsedd till Sveriges ”föreningsvänligaste” kommun av Sveriges förningar 
2013, staden har också blivit utsedd till årets Breddidrottskommun vid inte mindre än två 
tillfällen, 2014 och 2017.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplever sig idag har goda relationer med det föreningsliv 
som idag får bidrag. Framgångsfaktorn har varit regelbundna dialoger och möten där vi skapat 
förståelse för varandras verksamhet. Något som är viktigt att bevara även i framtiden.   
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Överenskommelsen 
 
I december 2016 beslutade fullmäktige att anta Överenskommelsen i Borås.  Överenskommelsen 
är från början ett nationellt initiativ för att möjliggöra för de idéburna verksamheterna att få en 
ännu större och viktigare roll i utvecklingen av välfärden. 

Överenskommelsen i Borås processades fram i bred samverkan mellan det civila samhället och 
Borås Stad under två års tid. Den beskriver hur Borås Stad och De Idéburna verksamheterna 
tillsammans ska utveckla och fördjupa sitt samarbete, i syfte att gemensamt utveckla välfärden när 
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning. 

Värdegrunden för arbetet är de sex principerna som också tagits fram nationellt.  
- självständighet och oberoende 
- öppenhet och insyn 
- mångfald 
- dialog 
- kvalitet 
- långsiktighet  
 

Befintlig värdegrund för Borås Stads bidragsregler 

Enligt värdegrunden ska Borås Stad stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist 
samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens 
Överenskommelse med civilsamhället.  

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och 
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och 
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå 
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Vi ser föreningar och organisationer som viktiga 
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att 
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Detta sker genom att erbjuda en 
meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i 
aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på 
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.  

Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet 
och insyn. 
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Metod 
 
Under hela utredningen har värdegrunden i Överenskommelsens principer och den befintliga 
värdegrunden för Borås Stads bidrag varit förhållningssättet vid olika avvägningar och hur 
utredningen har genomförts.  
Arbets- och referensgrupper 
 
I utredningen har det funnits fler arbets- och referensgrupper. 

En arbetsgrupp från Fritids- och folkhälsoförvaltningen bestående av representanter från 
Föreningsenheten, Folkhälsoenheten och Utvecklingsenheten. Tanken med den arbetsgruppen 
var att få in flera perspektiv i utredningen. 

En politisk referensgrupp har funnits under hela utredningen. Referensgruppen bestod utav 
representanter från alla partierna.  

En arbetsgrupp från Föreningsrådet har också funnit med under hela utredningen. Dels för att få 
föreningarnas egna perspektiv i utredningen men också för att föreningslivet skulle få insikt i hela 
utredningsprocessen. 

Kulturförvaltningen och Stadsledningskontoret har också deltagit i processen då Borås Stads 
samlade bidrag behöver ta hänsyn till varandra och komplettera varandra. Därtill har dialoger 
förts i ett inledande skede med Vård- och äldreförvaltningen, Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.  

 
Föreningslivet medverkan i bidragsutredningen 
 
Utöver att representanter från Föreningsrådet varit med i utredningen har förvaltningen 
tillsammans med föreningsrådet arbetat för att få in synpunkter från föreningslivet. 
Föreningsrådet delade ut en enkät där föreningar gavs möjlighet att utrycka hur befintliga 
systemet fungerar idag och vad de skulle vilja se för förändringar utifrån sin förenings perspektiv. 

Därtill bjöd Borås Stad tillsammans med Föreningsrådet in till dialog om bidragen i två 
stormöten. Vid ena tillfället fördes dialog med idrottsföreningarna och vid andra tillfället en 
dialog med övriga föreningar och organisationer. Föreningarna bjöds in brett och utöver ett 
utskick till alla föreningar som finns med i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister 
annonserades också tillfällena i Borås tidning och på Facebook. Detta för att inte bara nå de 
föreningar som redan idag är berättigad till bidrag. 

Under tiden förslaget utformades har dialoger skett med enskilda föreningar. Pensionärs- och 
funktionshinderrådet på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också fått information. 

I juni och augusti 2019 hölls tre informationstillfällen kring den nya utformningen av 
bidragssystemet och de föreslagna förändringarna. Därefter genomfördes en remissrunda där 
nämnder och föreningar fick möjlighet att lämna ett remissvar. 
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Metod 
 
Under hela utredningen har värdegrunden i Överenskommelsens principer och den befintliga 
värdegrunden för Borås Stads bidrag varit förhållningssättet vid olika avvägningar och hur 
utredningen har genomförts.  
Arbets- och referensgrupper 
 
I utredningen har det funnits fler arbets- och referensgrupper. 

En arbetsgrupp från Fritids- och folkhälsoförvaltningen bestående av representanter från 
Föreningsenheten, Folkhälsoenheten och Utvecklingsenheten. Tanken med den arbetsgruppen 
var att få in flera perspektiv i utredningen. 

En politisk referensgrupp har funnits under hela utredningen. Referensgruppen bestod utav 
representanter från alla partierna.  

En arbetsgrupp från Föreningsrådet har också funnit med under hela utredningen. Dels för att få 
föreningarnas egna perspektiv i utredningen men också för att föreningslivet skulle få insikt i hela 
utredningsprocessen. 

Kulturförvaltningen och Stadsledningskontoret har också deltagit i processen då Borås Stads 
samlade bidrag behöver ta hänsyn till varandra och komplettera varandra. Därtill har dialoger 
förts i ett inledande skede med Vård- och äldreförvaltningen, Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.  

 
Föreningslivet medverkan i bidragsutredningen 
 
Utöver att representanter från Föreningsrådet varit med i utredningen har förvaltningen 
tillsammans med föreningsrådet arbetat för att få in synpunkter från föreningslivet. 
Föreningsrådet delade ut en enkät där föreningar gavs möjlighet att utrycka hur befintliga 
systemet fungerar idag och vad de skulle vilja se för förändringar utifrån sin förenings perspektiv. 

Därtill bjöd Borås Stad tillsammans med Föreningsrådet in till dialog om bidragen i två 
stormöten. Vid ena tillfället fördes dialog med idrottsföreningarna och vid andra tillfället en 
dialog med övriga föreningar och organisationer. Föreningarna bjöds in brett och utöver ett 
utskick till alla föreningar som finns med i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister 
annonserades också tillfällena i Borås tidning och på Facebook. Detta för att inte bara nå de 
föreningar som redan idag är berättigad till bidrag. 

Under tiden förslaget utformades har dialoger skett med enskilda föreningar. Pensionärs- och 
funktionshinderrådet på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också fått information. 

I juni och augusti 2019 hölls tre informationstillfällen kring den nya utformningen av 
bidragssystemet och de föreslagna förändringarna. Därefter genomfördes en remissrunda där 
nämnder och föreningar fick möjlighet att lämna ett remissvar. 
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Kunskap in i utredningen 
Arbetsgruppen för utredningen har fördjupat sig i ett antal rapporter och vetenskapliga studier 
och undersökt hur man gör i många andra kommuner.  
Föreningar, organisationer och representanter från Borås Stad bjöds in till en utbildningsdag 
kring samverkan mellan den ideella sektorn och den offentliga sektorn. Utbildningen syftade till 
att skapa en gemensam förståelse för relationen mellan kommunen och de idéburna och de 
värderingar som idag styr och som är viktig i en samverkan.  

 
Beskrivning av dagens bidragsystem 
 
Dagens utformning av bidragsreglerna har en tydlig historisk koppling, med grundtankar om 
varför vilka verksamheter och inte andra får stöd.  

Från början har bidragssystemet skapats utifrån hur det traditionella idrottslivet organiserade sig 
och har bedrivit sin verksamhet. I grunden är dagens bidragsystem i princip den samma sedan 
många år tillbaka. Föreningslivet inom idrotten, som också får största delen av pengarna, är också 
generellt sett utformat på samma sätt idag som tidigare.  

Genom tillkomsten av nya föreningar och verksamheter som i grunden inte passar in i det 
”traditionella” bidragssystemet, utmanas våra nämnder och förvaltningar i hur vi ska hantera de 
nya behoven. Anpassningar av befintligt bidragsystem har därför gjorts nästan årligen och 
lösningen har många gånger varit att öka utbetalningen genom det ”riktade bidraget”. 
Kommunstyrelsens bidrag för” lokalt inflytande” har också kompletterat vissa av utmaningarna.  

Trots detta finns det fortfarande en samlad upplevelse i flera av stadens förvaltningar och i 
föreningslivet att en del bidrag slår orättvis för vissa föreningar. Många föreningar anpassar också 
sin verksamhet till hur bidraget till föreningar är utformade idag. 

Det behövds en översyn utifrån dagens förutsättningar.  

Fritid- och folkhälsonämnden har också tagit över lokalbidragen för visas pensionärsföreningar 
som tidigare legat på Vård- och äldreförvaltningen. Ett arv som de i sin tur fått från tidigare 
kommundelsindelning, vilket gjort att bidragen till lokaler för pensionärsföreningar har varit 
väldigt olika. 

Därtill har frågor och ifrågasättanden från olika håll kring hur arbetet för inkludering och 
jämställdhet syns i bidragens utformning. 

I dialog med de andra förvaltningarna framkom också att samarbetet mellan framförallt Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen och Stadsledningskansliet behöver fördjupas och 
förbättras. Detta för att det ska blir enklare för föreningarna och övriga förvaltningar att veta 
vilket stöd som föreningar och andra idéburna kan söka eller på annat sätt få. Det uttrycktes 
också att information kring bidragssystemet behövde förbättras. 
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Övergripande förändringar i förslaget  
Från att tidigare ha haft ett bidragssystem som verkat i ett mer homogent samhälle har vi skapat 
ett system som bättre möter de behov och krav som ett mångfacetterat samhälle ställer. Ett 
samhälle som präglas av mångfald, förändrad befolkningsstruktur och en ung generation som allt 
oftare väljer andra sätt att aktivera sig på, men också ett samhälle där det är viktigt att stödja det 
etablerade föreningslivet för att stärka demokratin och värna föreningsmodellen.  

Det handlar också om att skapa ett bidragssystem som är flexibelt och öppet i att möta dagens 
och framtiden utmaningar och som kan förändras i takt med snabba samhällsförändringar. 

Vi vill också skapa ett enklare system att navigera sig igenom, med mer enhetliga bidragsformer 
som är rättvisa och där föreningar värderas lika inom samma bidragsform.   

Till det har vi försökt skapa ett system som fortsatt bygger på ett tillitsbaserat förhållningsätt där 
föreningarnas självständighet och oberoende bevakas.  
 

Förslag till ny kategorisering med underliggande bidragsboxar 
Tidigare har bidragens form varit kategoriserade utifrån förenings kategorier så som barn och 
ungdomsföreningar, invandrarföreningar, funktionhinderföreningar. I denna nya kategorisering är 
utgångpunkten istället verksamhet som Borås Stad vill stödja. 

Varje kategori innehåller sedan en eller flera bidragsboxar med kriterier som beskriver vilken 
verksamhet som bidraget avser att stödja. 

På detta sätt kan föreningar och organisationer söka bidrag från flera bidragsboxar, med 
utgångpunkt vad de har för verksamhet snarare än vad de själva eller kommunen placerar dem i 
för föreningskategori. 
 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet  
 
Barn och unga är fortsatt en prioriterad grupp i förslaget till stödet till föreningar.  
Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och 
mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta 
genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  

Med bidragssystemet till idrottsföreningar vill staden främja rörelse för livet varvid det är 
breddidrotten bland barn och unga som bidragen har för avsikt att stödja. 

Staden vill också ge förutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga och det ideella arbete som 
utförs i föreningarna för barn och unga. Detta då föreningarnas verksamhet bidrar till att barn 
och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer, etik och moral i en 
ledarledd verksamhetsform.  
 
Stödet till barn och ungdomsverksamhet omfattar framförallt stöd till idrottsföreningar men även 
det som ibland går under benämningen övriga föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar. Förslaget är att stödet fortsatt är aktivitetsbaserat där en 
förutsättning är att föreningarna bedriver en verksamhet som i huvudsak baseras på ledarledd 
aktivitetstimme. Nackdelen med det aktivitetsbaserade stödet som föreslås är att det är ganska 
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Övergripande förändringar i förslaget  
Från att tidigare ha haft ett bidragssystem som verkat i ett mer homogent samhälle har vi skapat 
ett system som bättre möter de behov och krav som ett mångfacetterat samhälle ställer. Ett 
samhälle som präglas av mångfald, förändrad befolkningsstruktur och en ung generation som allt 
oftare väljer andra sätt att aktivera sig på, men också ett samhälle där det är viktigt att stödja det 
etablerade föreningslivet för att stärka demokratin och värna föreningsmodellen.  

Det handlar också om att skapa ett bidragssystem som är flexibelt och öppet i att möta dagens 
och framtiden utmaningar och som kan förändras i takt med snabba samhällsförändringar. 

Vi vill också skapa ett enklare system att navigera sig igenom, med mer enhetliga bidragsformer 
som är rättvisa och där föreningar värderas lika inom samma bidragsform.   

Till det har vi försökt skapa ett system som fortsatt bygger på ett tillitsbaserat förhållningsätt där 
föreningarnas självständighet och oberoende bevakas.  
 

Förslag till ny kategorisering med underliggande bidragsboxar 
Tidigare har bidragens form varit kategoriserade utifrån förenings kategorier så som barn och 
ungdomsföreningar, invandrarföreningar, funktionhinderföreningar. I denna nya kategorisering är 
utgångpunkten istället verksamhet som Borås Stad vill stödja. 

Varje kategori innehåller sedan en eller flera bidragsboxar med kriterier som beskriver vilken 
verksamhet som bidraget avser att stödja. 

På detta sätt kan föreningar och organisationer söka bidrag från flera bidragsboxar, med 
utgångpunkt vad de har för verksamhet snarare än vad de själva eller kommunen placerar dem i 
för föreningskategori. 
 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet  
 
Barn och unga är fortsatt en prioriterad grupp i förslaget till stödet till föreningar.  
Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och 
mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta 
genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  

Med bidragssystemet till idrottsföreningar vill staden främja rörelse för livet varvid det är 
breddidrotten bland barn och unga som bidragen har för avsikt att stödja. 

Staden vill också ge förutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga och det ideella arbete som 
utförs i föreningarna för barn och unga. Detta då föreningarnas verksamhet bidrar till att barn 
och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer, etik och moral i en 
ledarledd verksamhetsform.  
 
Stödet till barn och ungdomsverksamhet omfattar framförallt stöd till idrottsföreningar men även 
det som ibland går under benämningen övriga föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar. Förslaget är att stödet fortsatt är aktivitetsbaserat där en 
förutsättning är att föreningarna bedriver en verksamhet som i huvudsak baseras på ledarledd 
aktivitetstimme. Nackdelen med det aktivitetsbaserade stödet som föreslås är att det är ganska 
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statiskt. Fördelarna med det är att det är förutsägbart och upplevs som rättvist för föreningarna. 
Det är också ett administrativt mycket mindre krävande system för både föreningar och staden.  

 

Stöd för lika rättigheter och möjligheter 
 
Staden avser också att fortsatt stödja föreningsverksamhet som på olika sätt arbetar för lika 
rättigheter och möjligheter för boråsarna. 
Svensk lagstiftning förbjuder all form av diskriminering och kräver aktiva åtgärder för allas lika 
rättigheter och möjligheter i samhället. Med diskriminering avses direkt diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, samt indirekt diskriminering, 
trakasserier, instruktion till diskriminering, och från och med den 1 januari 2015 bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (2013/14:198).  
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) rekommenderar därför ett förebyggande arbete på alla 
dessa områden. Grundbidraget till pensionärsorganisationer, invandrarföreningar och 
funktionshinderföreningarna syftar till att stimulera föreningarna till att vara en röst för sina 
grupper. Bidraget till funktionhinderföreningarna avser att stödja dem att bedriva verksamhet för 
sina målgrupper och/eller att skapa förutsättningar för att deras målgrupp ska komma in i andra 
föreningar och verksamheter.  
 
Bidraget till invandrarföreningar ges i syfte att tillvarata den egna gruppens kultur och underlätta 
integration i det svenska samhället. Benämningen invandrarföreningar bör ersättas med ”etniska 
organisationer” enligt gängse beteckning på nationell nivå. 
 
Det sociala arbetet för olika grupper är också viktigt för människors lika rättigheter och 
möjligheter i samhället varvid staden fortsatt vill stödja olika social insatser. Då många av 
samhällets sociala utmaningar idag behöver lösas tillsammans med föreningslivet avser också 
staden stödja socialt arbete där föreningarna samverkar med staden. 
 
Stöd till lokaler 
 
Lokaler är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar och organisationer att 
bedriva verksamhet. Lokalbidraget är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna för 
de föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler, hyr lokaler, tillgängliggör egna lokaler för 
andra föreningar eller verksamhet som bidrar till samhällsnyttan lokalt. 

Det är också ett resursslöseri att många lokaler nyttjas i liten utsträckning och därmed står tomma 
stora delar av tiden. Staden vill att vi arbetar för samlokalisering där det är möjligt. I det nya 
förslaget till stöd föreslås därför bidrag till lokaler bedömas utifrån nyttjandegrad och 
samhällsnytta.  
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Fortsatta utvecklingsområden 
Arbetet med att se över och utveckla stödet till föreningar har varit omfattande och efter hand 
som utredningen pågått har det blivit tydligt att flera delar behöver utredas i olika steg. Utöver 
dessa första förändringar föreslås därför att samverkan mellan förvaltningar, säker och trygg 
förening och uppföljningen mot föreningar utreds vidare. 

 

Samverkan med andra förvaltningar 
 
Det har inte varit möjligt att fördjupa sig i hur samverkan mellan förvaltningarna ska ske i denna 
utredning, men det är ett viktigt nästa steg i arbetet med stödet till föreningar. Förslag på 
områden som behöver pratas vidare om är: 

- Hur skapar vi en bättre dialog och samverkan mellan förvaltningarna. Dels för att 
säkerställa att föreningar och organisationer inte får flera bidrag för samma sak och  att vi 
systematiskt gör bedömningar tillsammans när vi delar ut bidrag. 
  

- Hur behöver vi samverka för att befintliga stöd till föreningar och organisationer fortsatt 
ska bli mer rättvisa och tillgängliga. Exempelvis ett mer likvärdigt administrativ stöd, samt 
möjlighet till nätverkande och utbildningsstöd. 
 

- Förvaltningarna behöver också gemensamt bestämma vilka begrepp vi använder för 
invandrarföreningar/kulturföreningar/etniska föreningar. 
 

- Förvaltningarna behöver också tillsammans se över om bidragen kan förpackas i en 
gemensam struktur för att förenkla för föreningar och organisationer. 
 

- Då flera bidrag bygger på bedömningar utifrån kriterier om samverkan behöver 
samverkan kring uppföljningen av vissa ses över. 

 
Säker och trygg förening  
Idag finns möjligheten till certifiering som säker och trygg förening och därmed få ett bidrag. 
Konceptet med säker och trygg förening bör utredas vidare. Det behöver förändras för att 
innefatta utmaningar som till exempel jämställdhet och inkludering. Det behöver övervägas om 
det ska finnas kvar i samma certifieringsform eller om vissa av kraven ska vävas in i ordinarie 
villkor för olika bidrag. 

Ska konceptet utvecklas kan också stödet som finns idag till föreningar och organisationer i detta 
arbete utvecklas eller samordnas på ett annat sätt. 
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Fortsatta utvecklingsområden 
Arbetet med att se över och utveckla stödet till föreningar har varit omfattande och efter hand 
som utredningen pågått har det blivit tydligt att flera delar behöver utredas i olika steg. Utöver 
dessa första förändringar föreslås därför att samverkan mellan förvaltningar, säker och trygg 
förening och uppföljningen mot föreningar utreds vidare. 

 

Samverkan med andra förvaltningar 
 
Det har inte varit möjligt att fördjupa sig i hur samverkan mellan förvaltningarna ska ske i denna 
utredning, men det är ett viktigt nästa steg i arbetet med stödet till föreningar. Förslag på 
områden som behöver pratas vidare om är: 

- Hur skapar vi en bättre dialog och samverkan mellan förvaltningarna. Dels för att 
säkerställa att föreningar och organisationer inte får flera bidrag för samma sak och  att vi 
systematiskt gör bedömningar tillsammans när vi delar ut bidrag. 
  

- Hur behöver vi samverka för att befintliga stöd till föreningar och organisationer fortsatt 
ska bli mer rättvisa och tillgängliga. Exempelvis ett mer likvärdigt administrativ stöd, samt 
möjlighet till nätverkande och utbildningsstöd. 
 

- Förvaltningarna behöver också gemensamt bestämma vilka begrepp vi använder för 
invandrarföreningar/kulturföreningar/etniska föreningar. 
 

- Förvaltningarna behöver också tillsammans se över om bidragen kan förpackas i en 
gemensam struktur för att förenkla för föreningar och organisationer. 
 

- Då flera bidrag bygger på bedömningar utifrån kriterier om samverkan behöver 
samverkan kring uppföljningen av vissa ses över. 

 
Säker och trygg förening  
Idag finns möjligheten till certifiering som säker och trygg förening och därmed få ett bidrag. 
Konceptet med säker och trygg förening bör utredas vidare. Det behöver förändras för att 
innefatta utmaningar som till exempel jämställdhet och inkludering. Det behöver övervägas om 
det ska finnas kvar i samma certifieringsform eller om vissa av kraven ska vävas in i ordinarie 
villkor för olika bidrag. 

Ska konceptet utvecklas kan också stödet som finns idag till föreningar och organisationer i detta 
arbete utvecklas eller samordnas på ett annat sätt. 
 

 

Sammanställning	av	inkomna	remissvar	om	nya	bidragsregler,	
med	kommentarer	

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har valt att endast kommentera föreningarnas 
remissvar, inte Borås Stads nämnder och bolag samt inte heller politiska partier.  

 

Hej 

Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna. 
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte 
underbyggd med siffror oss veterligen. Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera 
barn och ungdomar. Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med 
exempelvis fotboll och innebandy. För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver 
vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, 
gymnastik och koordinations träning, en gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet 
med träningen är att förbereda barnen för den riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års 
ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar också bara en gång i veckan. De barn som 
visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss kunskapsnivå öka träningsdosen och 
intensiteten. Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar 
och vi har ofta ca 20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. Vi 
förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag 
av lek. Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. Vänliga Hälsningar, Dalsjöfors 
Brottarklubb (Lars Fast) 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen inte vill höja den undre åldergränsen, snarare sänka 
den. 

 

Sammanfattning 

SV Sjuhärad tillstyrker förslaget till nya bidragsbestämmelser. 

Ärendet 

Vid sammanträde 20190613 med avdelningschefen och verksamhetsutvecklarna verksamma i 
Borås diskuterades bidragsreglerna. Som studieförbund påverkas vi inte av bidragsformerna, 
men vi kan se att flera av de föreningar vi samverkar med får mer jämlika villkor vilket är 
positivt. Ur det perspektivet är det vår uppfattning att de framtida bidragsformerna kan 
utveckla föreningslivet och villkoren för desamma i positiv riktning. I nästa steg hoppas vi 
också se ett tydligt stöd för folkbildningen och studieförbundens verksamhet, som sträcker sig 
bortom möjligheterna till IOP. Vi har mycket att göra i samverkan mellan studieförbunden 
och kommunen som är till gagn för medborgarna som i dag inte regleras eller stöds genom de 
bidragsformer som nu är uppe för beslut.  

Övrigt 
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Remissvaret är inte behandlat av styrelsen utan enbart undertecknat av avdelningschefen. För 
övrigt ser vi med tillförsikt på samverkan med Borås stad – vi har många goda diskussioner 
om verksamhet med gemensam nytta där vi som ideell organisation kan bidra till gott 
resursutnyttjande för boråsarna och våra gemensamma skattemedel. 

/Stefan Landberg, Avdelningschef SV Sjuhärad, Druveforsvägen 8, 504 33  Borås 

 

Kommentar; Borås Stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! 

 

PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår 
verksamhetslokal (Café 9:an) på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter. 
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så 
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i 
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga. 
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till 
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet 
föreningen har behov av. Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5 
år och löper ut 2024-12-31 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom 
Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5 
åriga klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till 
hyreskontrakt så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på 
detta år hade vi också haft en chans att säga upp detta avtal i tid. Vi har i dag en hyreskostnad 
per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för denna lokal blir bidraget 
114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs till 100 kr/medlem 
motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva höjas till ca. 350 kr 
per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärs-organisation i Sverige 
kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull med allsäkerhet bidra 
till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade , jämställt och hållbart 
samhälle. Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO 
Målsryd/Gånghester kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad 
aktivitet för pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det 
också att lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024. 
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta, 
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än den 
samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen. Café 9:an är sedan 2002 en 
samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en samlingsplats för andra 
föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en öppen lokal med enkel 
kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade personer som fått en bra 
och meningsfull arbetsuppgift under många år. PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning 
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detta förslag till försämrad verksamhet för föreningens medlemmar och befarar en betydligt 
sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi föreslår därför att:  

– Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas till 
relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.  

– Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden 
omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens äldre 
nu och i framtiden till en rimlig kostnad.  

PRO Målsryd/Gånghester, Lars-G Johansson, Ordförande  

 

Kommentar; Vi noterar föreningens oro över de egna lokalerna. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningens 
uppgift är att stödja föreningar och dess verksamhet. För pensionärsorganisationer med ett 
heltäckande lokalbidrag behövs en långsiktig plan för att närma sig bidragen till övrigt föreningsliv. Vi 
kommer att fortsätta arbetet med att hitta lösningar på detta.  

 

Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen Remissvar Bidragsbestämmelser. Vi 
tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna 

Vårt förslag till socialt riktat bidrag.  Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma. 
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. Vi har verksamhet för äldre 
finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje måndag. I våras fick vi 
höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att träffas. Vi 
startade Morgonträffen tisdag till fredag 8:00 – 11:00. De behöver inte vara medlemmar, det 
är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med andra i samma situation. Naturligtvis vill 
vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.  
Remiss från Borås Finska Förening. Kanslist Leila Heinonen, Ordförare Margit Trennedal. 

 

Kommentar; Det socialt riktade bidraget avser i första hand bidrag till föreningar som 
bedriver ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden. Notera att de nya bidragsreglerna 
föreslår ett nytt ”Inkluderings/aktiveringsbidrag” som ligger mer i linje med den verksamhet 
som föreningen beskriver. 

 

Remissvar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bidragsutredningen för föreningar i Borås 
Stad 
Hörselskadades Förening i Borås.  
Vi har läst igenom förslaget till nya bidragsregler. Vi anser att det är väl underbyggt och vill 
tillstyrka förslaget i sin helhet. 
Hörselskadades förening i Borås genom Gunnel Johansson, ordförande. 
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Ingen kommentar 

 

Borås spelmanslags svar på 2019-05-14 Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 2019-
00091 3.6.7.2 Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och 
med år 2020 
 
Bakgrund och överväganden 
Borås spelmanslag är en av ”Kulturnämndens föreningar”. Med anledning av Borås stads 
avsikt att på sikt harmonisera regelverken för föreningsstöd, mellan nämnderna, har vi funnit 
det nödvändigt att svara på remissen från Fritids- och folkhälsonämnden.  Att reservationslöst 
tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden kan innebära en risk för föreningar från 
”andra nämnders” kompetensområden att hamna utanför möjligheten till ekonomiskt stöd från 
Borås stad. Att inte tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden innebär att vi motsätter oss 
ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar, vilket inte är fallet. Förutsatt att 
Fritids- och folkhälsonämndens remiss går igenom måste bl.a. Kulturnämnden fortsätta 
arbetet med harmoniseringen av regelverket. Borås spelmanslag ser fram emot att bidra till 
detta arbete. Vår utgångspunkt är att svensk bygdekultur så som svensk folkmusik och folklig 
dans är en del av mångfalden. Det är vår avsikt att vi med goda arrangemang kan fortsätta ge 
Borås gott rykte inom bygdekultursektorn, nationellt och internationellt. 
Remissvar
Borås spelmanslag tillstyrker remissen och förutsätter att den fortsatta harmoniseringen av 
regelverket genomförs mot bakgrund av varje berörd nämnds föreningars förutsättningar.  

Borås dag som ovan Mikael Eriksson ordförande, Anita Widell sekreterare 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen ser fram emot ett fortsatt arbete med harmoniserat 
regelverk. Det gör vi också! 

 

Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss. 

Vänligen Fanny Skåreby | Regionombud Väst  

 

Ingen kommentar. 

 

 
 Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer.  
Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några synpunkter från 
vår förening.  
- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern för Aktivitetsstöd 
från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år bibehålls.  
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Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år  
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad de gör idag. Detta vill 
vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig ålder i form av fotbollslek.  
Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på förslagets 
argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett längre idrottande. Vi håller 
absolut med om att det är ett bekymmer som vi alla brottas med att vi behöver ett längre 
idrottande bland våra ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25 
år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med.  
Vänliga hälsningar, Styrelsen Sjömarkens IF genom Agneta Thorstensson  
 

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill behålla nuvarande bidragsålder, 6-20 år. 

 

Remissvar angående nya bidragsregler 

Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat 
beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer att höjas rejält. Vi 
skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år för att se utfallet och göra en 
utvärdering. Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om 
aktivitetsstöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt  
återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp. 
 
Vänliga hälsningar Kenneth Olofsson kassör, Sture Thorstensson ordförande 
 

Kommentar; Vill ha en prövotid om 3 år. Återkoppling vid ansökan om aktivitetsstöd 
kommenteras ej, ingår ej i bidragsutredningen. 

 

 
Pakistanska Kultrförening  
Rosendalsgatan 22, Borås  
Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en 
viktig fråga om barnaktiviteter. Vi har informerats om den modifierade versionen av regler 
och förordningar för idealisk förening att Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer 
att räknas från nästa år. Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa 
aktiviteter för barn eftersom de är mycket viktiga för våra barn. Modersmål klasser är mycket 
viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket. Dessa klasser hjälper 
dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål. Läxahjälp-klasser är mycket viktiga 
för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från andra europeiska länder. 
De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina studier. Det är 
därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser. 
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här 
i Sverige.  
Mvh Tariq Bashir Ordförande Pakistanska Kulturförening  
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Kommentar; Avsikten har aldrig varit att förbjuda verksamheten som beskrivs ovan, endast att 
inte ge bidrag för den. Förvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga med att söka 
Statsbidrag för samma verksamhet.  
 
 

Hej, Tack för en informativ genomgång. Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya 
Bidragsreglerna. MVHLars-Åke Ekberg, Ordf. Äspereds IF 

Ingen kommentar 
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Kommentar; Vi tycker att det är rimligt att lokaler ska utnyttjas minst 10 tim/vecka. Vi för 
gärna en dialog med föreningen om hur man kan utnyttja sina lokaler. Vi noterar också att 
föreningen inte är positiv till sänkning av grundbidraget samt aktivitetsstödet.  

 

Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG 
Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. Vi tror att det kan bli en jämnare 
fördelning mellan föreningarna. Med vänlig hälsning Styrelsen RPG Borås genom Gull-Britt 
Byhlin, sekreterare. 

Ingen kommentar 

 

Remissvar från Borås IOGT-NTO-krets angående Borås Stads förslag till Nya 
bidragsregler för föreningar i Borås. 

Vi är ett samarbetsorgan för Ungdomens Nykterhetsförbund, Junis och Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund.  
Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning på följande punkter: 

Lokalfrågan 
När det gäller lokalfrågan undrar vi vad som menas med att lokalen skall utnyttjas 10 timmar i 
veckan? Det är otydligt skrivet. För att få lokalbidrag har det hittills krävts 70 aktiviteter á 1 
timme. Är det meningen att vi skall bokföra alla timmar vi vistas i lokalerna dvs för att 
förbereda och efterarbete samt vid olika möten. Dessutom vilka veckor räknas? Hela året eller 
under terminerna. För att få 70 aktiviteter kan man t ex ha två grupper som träffs 35 veckor.  
Vi har full förståelse för att kommunen vill se över lokalkostnaderna och även andra bidrag 
men det drabbar en del av våra föreningar hårt ev får man på sikt lägga ner verksamheter. 
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Lokalbehovet ser helt olika ut för våra olika verksamheter.  Scouter har mycket eget materiel 
som behöver finnas tillgängligt även om man för det mesta är utomhus med själva 
aktiviteterna. Förberedelse, efterarbete  och diverse möten görs i lokalen. 
UNF och Junis har mindre behov av att förvara materiel men har större behov av yta för sin 
verksamhet. De är också oftast inomhus på sina aktiviteter. Det här förslaget drabbar i första 
hand småföreningar som kanske på sikt får lägga ner, de större föreningarna har inga 
svårigheter att utnyttja lokalen 10 timmar i veckan. Borås NSF har lämnat ett eget remissvar 
och där finns ett förslag:” Som alternativ till det liggande förslaget skulle man kunna tänka sig 
att alla föreningar, som uppfyller bidragskriterierna förutom de 10 timmarna, får en summa 
till lokal som en grundplåt och att större föreningar får efter kvadratmeter i förhållande till 
antal medlemmar. Exempelvis kan småföreningar få max 15.000kr per år men inte mer än 
90% av den faktiska kostnaden.” 
En annan lokalfråga är att det borde finnas möjlighet att hyra lokal per gång t ex 3 timmar 
varje måndag under terminen. På så sätt kan lokaler användas mer effektivt. Man kan ha 
hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka under terminerna.  Som det ser ut idag 
så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor del av tiden. Det borde gå att få bidrag 
på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat till, det är inte alltid så lätt att flytta 
verksamheter. Föreningar som är godkända för föreningsbidrag men inte når upp till 70 
aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång om de har en lokal som de hyr kontinuerligt 
någon dag/kväll i veckan.  

Aktivitets- och grundbidrag 
En neddragning även här som kommer att märkas och det kunde kanske räcka med den 
nedskärnigen. För små föreningar betyder nedskärningen mycket i synnerhet om de också blir 
av med lokalbidraget. 

Antal medlemmar 
Vi tycker att det borde räcka med 10 medlemar i en förening. Vi tänker exempelvis på 
UNF(ungdomens nykterhetsförbund vars medlemmar är 13-25 år) som är en förening med en 
stark ideologi : nykterhet/drogfrihet, solidaritet och demokrati. När man startar på nytt kan det 
vara svårt att få tillräckligt många medlemmar. En liten grupp kan göra stor nytta genom att 
göra olika kampanjer och utåtriktade arrangemang. Det är skillnad på t ex en fotbollsförening 
eller andra föreningar inom olika sporter där det behövs många i laget eller för den del en 
Junisförening, det är alltid lättare att få yngre barn till verksamheter.  
 
Övriga synpunkter 

Ledarutbildningsbidrag 
Ledarutbildningsbidrag skulle kunna vara en bra bidragsform för att främja att unga vuxna 
stannar kvar i verksamheten. 

Vi är positiva till: 
- att den bidragsberättigade åldern höjs till 25 år. Kan bidra till att äldre ungdomar blir kvar 
och, i bästa fall, går in som ledare och

- att godkänd aktivitet räknas när minst tre medlemmar är närvarande. Fördel för idéburna 
föreningar som kan ha svårt att få många medlemmar till träffarna. 
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Borås 2019-09-10, Borås IOGT-NTO-krets, Monica Uhlin, Kretsordförande 

 

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Alldeles för många föreningar har 
alldeles för mycket lokaler som står tomma, bidragen till dessa lokaler skulle kunna användas 
på ett bättre sätt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är idag fullt möjligt med lokaler som vi 
benämner som nolltaxelokaler. Vi stödjer inte synpunkten att minska antalet medlemmar till 
10 för att föreningen ska vara bidragsberättigad. Vi noterar och att föreningen vill återinföra 
ledarutbildningsbidrag samt att föreningen inte vill sänka aktivitetsstödet.  

 

Remissvar från Junis Sjöstjärnan angående Borås Stads förslag till nya 
bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer. 

Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning främst med tanke på lokalbidraget. 

Lokalfrågan 

När det gäller att man skall utnyttja lokalen 10 timmar i veckan så tycker vi det är oklart vad 
som menas.  Vilka veckor då? Hela året eller under ”terminerna”? På vilket sätt skall man 
anse att lokalerna utnyttjas?  Endast för verksamhet dvs bidragsberättigade aktiviteter?  70 
aktiviteter á 1 timme blir inte många veckor med 10 timmar. Förberedelse och efterarbete? 
Möten av olika slag? Hur är det tänkt att man skall bokföra det? Det borde finnas möjlighet att 
hyra lokal per gång t ex  3 timmar varje  måndag under terminen. På så sätt kan lokaler 
användas mer effektivt. Man kan ha hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka 
under terminerna.  Som det ser ut idag så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor 
del av tiden. Det borde gå att få bidrag på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat 
till, t ex Lönnen, det är inte alltid så lätt att flytta verksamheter. Föreningar som är godkända 
för föreningsbidrag men inte når upp till 70 aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång 
om de har en lokal som de hyr kontinuerligt någon dag/kväll i veckan.  

Borås 2019-09-10, Junis Sjöstjärnan, Monica Uhlin, Ordförande 

 

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är 
idag fullt möjligt med lokaler som vi benämner som nolltaxelokaler.  

 

 

Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st 
deltagare och att åldersintervallet på 6-20 år behålls. 
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Bakgrund; 

Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv)  vilket 
medför att våra grupper ofta landar på  20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att 
ha stora grupper då vi har många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna 
lägger ofta upp träningarna i stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar 
runt. På så sätt blir alla barnen sedda och de får många kompisar och ingen exkluderas.  Vi 
vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i 
åldern 5-6 år  men bara  5-10 st i åldern mellan 20-25 år. Med vänliga hälsningar Eva 
Sångberg Föreningsadministratör. 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill utöka det maximala antalet bidragsberättigade 
medlemmar till 30 st. (idag 20 st.). Föreningen vill också ha kvar nuvarande åldergräns på 6-
20 år.  

 

Hej. 

Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut. Borås 
Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna. Med vänlig hälsning Styrelsen för 
Borås Atletklubb. 

Ingen kommentar 

 

Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. Mvh Jugo-klubben Borås Mira 
Miljkovic Ordförande. 

Ingen kommentar 

 

Hej! 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag. 

IK Ymers synpunkter: 

Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i 
en pensionärsförening. Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är. Vi 
tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt. Med vänliga hälsningar 
Carina Lindberg IK Ymer Ymergården, Jutabo 507 90 Brämhult 

 

Kommentar; Bidrag för pensionärsverksamhet utgår till pensionärsorganisationer. Att även ge 
bidrag till idrottsföreningar för samma verksamhet skulle innebära en utökad kostnadsram 
vilket inte ligger inom ramen för utredningen. Bidrag för beachvolleybollplan finns ej. 
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Lokalbidraget för egna lokaler är satt till 300 kr/kvm. Summan ligger i överkant i förhållande 
till de flesta föreningars kostnader.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Remissvar avseende Nya bidragsregler, dnr FOFN 2019-00091 
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande 
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från 
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. Vi väljer att varken bifalla eller 
avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de föreslagna kategorierna 
kan vara berättigad till bidrag. 

Särskilt yttrande 
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har 
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla, 
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på 
textil faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. D7kf har medlemmar 
från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i majoritet. Det 
innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för bidragsberättigade. 
D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” D7kf 
har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och 
ungdomsverksamhet”.  D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar 
men har enligt avtal med Borås Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit 
ansvaret till staden. Inom avtalet har föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga 
utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen försökt få bidrag från olika bidragsgivare 
för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad föreningsverksamhet då 
renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och skulle se positivt på 
en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. D7kfs huvudsyfte faller utanför 
ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart arrangerar vi aktiviteter 
för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. Kategorin ”Riktade 
insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden där en del är 
ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.  

Övriga synpunkter 
För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya 
bidragsregler kunna utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som 
möter Kulturnämndens ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av 
naturliga själ få en ny målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den 
skulle också innefatta underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana 
underrubriker kan vara: - Produktion av litteratur, - Kontinuerligt återkommande arrangemang 
(kan medfinansieras med avgift), - Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under 
kategorin Riktade insatser) 

För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening Iréne Arvidsson ordförande 
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Kommentar; Vi tackar för engagemanget och får lov att återkomma när kulturnämndens 
bidrag ska revideras.  

 

Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna 
Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör. 

Ingen kommentar 

 

Remiss till  FOFN 2019-00091 

Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka 
drabbar små föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har 
mycket utrustning så som tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är 
lokalbidraget en viktig del. Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera 
bortfallet av lokalbidraget för små föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många 
aktiviteter för att bli aktuellt.Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del 
av vårt bidrag så det kommer att bli kännbart som ni förstår. Mattias Andreasson equmenia 
brämhult. 

 

Kommentar; Vi tycker att 10 timmar är en rimlig tid att ange för användning. Att höja 
grundbidraget skulle betyda ett väsentligt avsteg från budgetramen.  

 

 

Yttrande kring förslag nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 
2020 

Rydboholms Sportklubb ( RSK ) avger härmed yttrande kring ovan rubricerat remissutskick. 

RSK är en flersektionsförening med fotboll, innebandy, orientering och skidor  samt 
gymnastik som aktuella grenar idag. Historiskt har ytterligare andra grenar funnits 
representerade och föreningen är öppen för tillkommande grenar i framtiden allt efter vad 
samhällsutvecklingen genererar för efterfrågan och behov. RSK firar 90 år under 2019 och ca: 
900 medlemmar samlas från ett huvudsakligt upptagningsområde bestående av Rydboholm, 
Viskafors, Kinnarumma, Svaneholm och Seglora.RSK är sedan 2010 certifierad som Trygg 
och Säker Förening och förfogar över hyrda lokaler, ägda lokaler, ägda anläggningar samt 
heltidsanställd personal. I det följande redovisas yttranden separat för de olika kategorierna 
med underliggande bidragsboxar. Yttranden redovisas i form av tillstyrker, avstyrker och 
avstår. 

Föreningars existens och organisering  

Grundbidrag.  Avstyrker 

Ett av huvudsyftena med bidraget är att stimulera föreningar till att bedriva en bred 
verksamhet med stort utbud och meningsfull fritid för barn och unga. Otryggheten inte bara i 
storstäder utan även städer av Borås storlek uppvisar just nu en negativ trend där 
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gängkriminalitet med eskalerande våldsinslag tränger in i människors vardag. All erfarenhet 
och forskning sedan lång tid tillbaka visar att tidiga insatser och resurser för barn och unga är 
den ojämförligt bästa samhällsekonomiska åtgärden, långt mer effektivt än ökade straffskalor 
och fler poliser. Flera av de tidiga insatserna svarar idrottsrörelsen och föreningslivet för. Det 
är därför inte rimligt att i rådande situation sänka de bidragsdelar som är  knutna till 
medlemsantal och aktivitetsnivåer och som slår direkt mot den idrottsliga 
ungdomsverksamheten. Om den övergripande styrprincipen med nya bidragsregler är att 
nuvarande budgetram bibehålles måste detta ifrågasättas utifrån det resonemang som 
beskrivits. Borås Stad har en budgetomslutning på ca 6 miljarder kr där möjligheterna till 
omfördelningar av budgetramar är stora.  

Barn och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd. Avstyrker 

Se text Grundbidrag 

RSK har som målsättning att uppmuntra ungdomar som tidigt vill prova på att ta ledaransvar. 
Detta innefattar ungdomar som i vissa fall är under 15 år. Nya förslag till aktivitetsstöd bör 
stödja principen om ledarutveckling i ungdomsåren och åldersgränsen 15 år bör 
omformuleras. 

Verksamhetsstöd. Avstyrker 

Se text Grundbidrag. 

Lokaler och anläggningar  

Stöd till hyrda lokaler. Tillstyrker 

Lokaler regleras i nuvarande bidragsprinciper samlat under lokalbidrag som innefattar egna 
och förhyrda lokaler. RSK uppfattar att Fritids – och folkhälsonämnden i föreliggande 
remissdokument avser att renodla och dela upp bidragsformerna för hyrda lokaler och egna 
lokaler.  RSK tillhör den föreningskategori som förfogar över såväl hyrda lokaler som egna 
lokaler och anläggningar. Representanter för RSK huvudstyrelse har haft överläggningar med 
tjänstemän på Fritids-och folkhälsoförvaltningen gällande tolkningar och beräkningsprinciper 
för förslag till nya bidragsbestämmelser. Vid dessa överläggningar har det framkommit skilda 
synsätt på tolkningar. Om nämndens avsikt är att det skall finnas regleringar, begränsningar 
och andra omständigheter av betydelse framgår inte detta av remissdokumentet och bör i så 
fall tydliggöras i en reviderad upplaga.   

Stöd till samlingslokaler. Tillstyrker 

Storsjögården färdigställdes 2011 och har vid sidan om RSK:s egna aktiviteter utvecklats till 
en populär samlingslokal för såväl privatpersoner som föreningar och företag. Lokalen har 
modern mediautrustning, serveringskapacitet, konferenssittning , omklädningsdelar och 
gymnastiksal. Storsjögården är mycket lämpad för föreningar som inte har egna lokaler och 
kan tidvis erbjudas för uthyrning. Nämnden föreslås att komplettera listan på godkända 
lokaler med Storsjögården.  

Driftbidrag till egna lokaler. Tillstyrker 

Se text stöd till hyrda lokaler 

 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar. Tillstyrker 
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Anläggningsbidrag. Tillstyrker 

Anläggningslån. Tillstyrker 

Lika rättigheter och möjligheter  

Stöd till sociala insatser. Avstår yttrande 

Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. Avstår yttrande 

Riktade insatser 

Riktat bidrag som nämnden förfogar. Avstår yttrande 

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag. Avstår yttrande 

Orienteringskartor. Tillstyrker 

Idéburnas gemensamma organisering. Avstår yttrande 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet. Avstår yttrande 

Idrottsskola. Tillstyrker 

Ungas egen organisering 

Projektpeng. Avstår yttrande 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer. Avstår yttrande 

Utveckling av föreningsverksamhet  

Startbidrag. Avstår yttrande 

Säker och trygg förening. Tillstyrker 

Evenemang  

Arrangörsbidrag. Avstår yttrande 

2019-09-02 

För Rydboholms Sportklubb 

Leif Kuusela 

Ordförande 

 

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen har arbetat inom givna budgetramar vilket 
inneburit en del kompromisser, till exempel sänkt grundbidrag – höjt lokalbidrag. Avsteg från 
ramarna kan endast göras av politiken. Samlingslokaler ska finnas där det föreligger ett behov 
från flera föreningar att tillfälligt hyra lokaler. Vi har inte den uppfattningen att Storsjögården 
är en sådan efterfrågad lokal. När det gäller egna/hyrda lokaler är vår uppfattning att 
föreningar kan få bidrag för EN lokal, hyrd eller egen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att fortsätta diskussionen med RSK om detta.  

 

Remissvar SK Elfsborg 
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Carina Askengren, Ordförande och Jonas Söderberg, Sportchef 

 
 

Kommentar; Simklubbens förslag till nytt verksamhetsbidrag går långt utanför de givna ramar 
som förvaltningen arbetat inom. Förslaget ovan kostar i storleksordningen 12 000 tkr vilket är 
en kostnadsökning med ca 1 000 tkr mot nuvarande budget. Med endast 10 nivåer blir 
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skillnaden mellan varje nivå väldigt stor vilket skulle medföra stora konsekvenser för en 
förening om den från ett år till ett annat behöver gå ned till en lägre nivå. En av de stora 
anledningarna till att ta bort Administratörsbidraget och istället utöka verksamhetsbidraget var 
att föreningarna själva skulle få möjlighet att fördela bidragen utifrån sina egna principer. Vi 
förstår att simklubben har höga ambitioner när det gäller både den administrativa delen men 
också träning och tävling. Kommunens uppgift är dock inte att uppmuntra till fler anställda 
och mer administration samt elit utan vårt fokus bör istället vara på breddverksamheten. Det 
nya lokalbidraget kommer att gynna de allra flesta föreningar, även simklubben. Det är 
väldigt få föreningar som har kanslilokaler som överstiger 300 kvm, att utöka maxgränsen 
ytterligare har vi inte bedömt ska prioriteras. Vi noterar att simklubben inte stödjer förslaget 
att höja bidragsåldern till 7-25, föreningen vill snarare gå åt andra hållet, alltså sänka den. När 
det gäller taxorna så ingår inte detta i bidragsutredningen och kommer därför inte att 
kommenteras. Att taxorna påverkar föreningarna är väl känt och förvaltningen för idag en 
dialog med många föreningar om detta.  

 

YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden 

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta 
förslag. Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt. 
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av 
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. Skälen för detta är följande. Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård 
belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På gården finns hästar, får, getter, höns, 
kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras av riktlinjer och krav från 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör 
ett uppskattat utflyktsmål för familjer från området och även från andra delar av Borås. 
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för 
enskilda barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra 
studiebesök som exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.  
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma 
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg 
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står 
till förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. Inget av ovanstående 
förutsätter ett medlemskap i föreningen. Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och 
ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull fritid för 
barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås. 4H är en religiöst och partipolitiskt 
obunden organisation med fokus på att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att 
utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år. 
 
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och 
som en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med 
hela vår verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet 
om människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i 
Agenda 2030 är centrala. Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter 
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och arrangemang, till exempel temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan 
generationer, kön, ursprung och förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan 
urskiljas i verksamheten, dels att stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en 
meningsfull fritid som ridning och föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda 
bakgrunder och förutsättningar möts och förenas i ett gemensamt intresse. Odenslunds 4H 
förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. Enhetligheten 
framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta hänsyn till 
föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de mindre 
får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att 
medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet 
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på. Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta 
bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar risken för en sluten gård, exklusivt öppen 
för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både gårdens och föreningens verksamhet.  
 
Styrelsen på Odenslunds 4H  
genom Susanne Spiik 
 
 
Kommentar; Odenslunds 4H kommer också fortsättningsvis att bedömas utifrån ett Riktat 
stöd.  
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Kommentar; Borås Stad kan inte stödja verksamheter som innefattar främjande eller 
användande av alkohol, narkotika eller dopningspreparat. Medlemskapet måste vara en aktiv 
handling av en person, därför är det personligt. Aktivitetskrav införs för att likställa villkoren 
för alla föreningar. Vi noterar att 30 aktiviteter upplevs som högt. Vi uppmärksammar också 
att samorganisationen förordar eventuella övergångsregler samt uppföljning.  
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Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett 
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en 
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog. 
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Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett 
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en 
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog.  
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Kommentar; Vi noterar att föreningen önskar en bidragsberättigad ålder på 4-20 år samt att 
föreningen tycker sig missgynnas av nuvarande verksamhetsbidrag.  

 

Bidragsutredningen från Borås Badminton 

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås 
för att träna. Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så 
att det går att få bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. Vi ifrågasätter hur det vid en 
översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta kommer att göra att vi 
tappar runt 3000 per säsong. (Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) Vi har även 
synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats till 
RF där man får svar efter 5 minuter. Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg 

Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status. 
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Kommentar; Borås Stad har inte möjlighet att ge bidrag till personer som kommer från en 
annan kommun. En storstadskommun har ett större utbud och det är naturligt att personer 
utanför kommunen söker sig hit. Aktivitetsstödet antal deltagare sänks för att föreningar med 
individuell inriktning ska få bättre möjligheter, där inräknas badminton. Vi tror att föreningar 
kan kompensera bortfallet med fler aktiviteter. Modulen för aktivitetsstöd har inte ingått i 
denna utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen delar inte föreningens åsikt att 
Riktade bidrag gynnar stora klubbar. Vi noterar att föreningen vill sänka kraven för 
Arrangörsbidrag.  

 

Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en 
punkt anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre 
förening, som vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på 
det sätt vi gör idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom 
utbudet av kommunala lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå 
skulle vara genomförbart att utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som 
finns, var skulle vi i så fall förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna? Då vi redan, på 
många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det beklagligt att se 
möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en utformning av 
framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de stjälper.  

Marcus Larsson, Ordförande Equmenia Borgstena 

 

Kommentar; Förvaltningen tycker att 10 timmar/vecka är rimligt. Vi har däremot ingen 
önskan om att stjälpa föreningar. Vi noterar föreningens önskemål.  

 

Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag. 

Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag. Det finns idag inga andra 
möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med kognition och kommunikation) att få 
komma i social kontakt med andra människor än via Afasiföreningen. De flesta personer med 
afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de flertalet kan inte prata så att andra 
förstår/ kan inte prata alls. Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är 
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i Borås stad deras 
endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet. Sedan 2000 har Afasiföreningen 
erbjudit datorträning med specialprogrammet Lexia för personer med 
kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat träffas i regelbundna grupper för att stötta 
varandra. Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång 
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare kontaktvägar har 
av många organisationsförändringar brutits och få nya har kunnat skapas. Då det ännu inte 
finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det funnes en speciell bidragsgrupp 
för denna grupp så länge de diskrimineras av Borås stad. 

Med hänvisning till  
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1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) 

2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god hälsa och vård 
på lika villkor (gäller även kommuner) 

3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att personer med afasi 
ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som kommunikativ. 

Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten av 
kommunikationspartner-träning fastslås också. Som kommunikationspartner räknas alla, som 
är i direktkontakt med den afasidrabbade. 

Borås stad erbjuder ännu inte detta! 

Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska utvecklingen av äldre med 
hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga insatser av olika slag i syfte att bevara äldres 
hälsa och livskvalitet så länge som möjligt. 

Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats för denna 
grupp av funktionsnedsättning. 

Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!  

Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något som Borås 
stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för??? 

Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av omgivningens okunskap 
om hur man bemöter personer med afasi. De flesta utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt 
med dem utan blir arga eller undviker dem helt.  

Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor. 

Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till framför allt 
hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått fram. 

Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra 
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad. 

Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring! 

2019 09 20 

Styrelsen för Afasiföreningen 

Monika Golcher/ sekreterare 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen är missnöjd med Borås Stads agerande i allmänhet när 
det gäller personer med diagnosen Afasi. Föreningen ingår i gruppen 
Funktionshinderföreningar och får bidrag därefter.  

 

Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 (SK70) på förslaget om nya 
bidragsregler från 2020-01-01. 
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Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan 
åsikter till er inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande 
simklubbar i Borås.  

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar 
föreslås ändras från 6-20 år till 7-25 år. 

Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar! 

Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med 
ert nya förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt 
sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv 
livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en 
bättre hälsa även i vuxen ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att 
bli aktiva men då tänker ni inte på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg 
ålder. Att lära sig simma och få vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och 
svårare. Vattenvana och simkunnighet behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi 
aktiviter även för barn under er lägsta åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” 
för barn i låga åldrar utan vill främja vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern 
sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år 
men åtminstone kvar på 6 år. 

Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019: 

 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar. 

 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013). 

 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012). 

 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 
st med de 118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade 
medlemmar kommer bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och 
de andra 5 st är ledare i verksamheten. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 

 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade 
medlemmar HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar. 

Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet 
pga studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till 
simning vid högre ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år. 

"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 
4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år 
som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en 
ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen 
föreslås dels för att underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 
7-25 år) men till största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt 
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre 
idrottande, därav den högre åldern 25 år." 
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Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och 
etniska föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 

Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för 
alla föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 
kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte 
då de redan har 100 kr/medlem).  

Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till 
100kr/medlem är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det 
kommer slå hårt mot oss om minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111 
st bidragsberättigade medlemmar (111 st * 100kr = 11’100 kr). 

Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av 
kön inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt 
ibgo.se.. Men beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle 
vårt tapp se ut som nedan. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 

Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr 

Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr 

Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 

Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr 

Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr 

Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till 
100 kr/ bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid 
en ändring av endast Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej 
ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi förlora ca 25’200 kr. 

"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får 
bidrag för varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som 
ska omfatta minst sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för 
närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar 
inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter 
inskickade årliga handlingar." 

Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och 
ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög 
sjukfrånvaro tex vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i 
förskoleålder har högre sjukfrånvaro än äldre barn. 
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Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 
7,50 kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.  

Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur 
detta slår mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej 
heller Aktivitetsstödet. 

Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 
respektive 25/8 från dagens 15/2 respektive 15/8.  

Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar 
vårt arbete. 

Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 

Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast 
driftbidrag på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i 
simhallar/idrottshallar. 

Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 
kr/m2. (Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, 
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt 
Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar som förut tillhört de 
gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: 

Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår 
inte tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och 
över 2000st aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2. 

Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett 
Lokalbidrag på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den 
ändring gynnar oss i så fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en 
ändring av ålder och Grundbidrag. 
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"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till 
Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare 
organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för 
pensionärsföreningar med från Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen 
och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit 
den naturliga mötesplatsen för många av våra pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att 
lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden 
man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt 
lokalens läge." 

Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd 
på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal. 
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Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 
timmar/vecka.  

Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag.

Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om 
anläggningsbidrag eller anläggningslån. 

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss.

Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt 
tabell 2 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på 
Nivå 13 och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646 
aktiviter (enligt våra uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår 
uppgifterna rätt. 

Från ibgo.se: 

 
Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal 
medlemmar och antal aktiviteter. 

 

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
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Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, 
istället höjs grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då 
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för 
våra träningsgrupper. 

Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets 
”Projektpeng”.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga.

Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 
kr till 5 000 kr. 

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 

Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som 
en tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu 
84 st simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12 
år. Många av våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp 
vid 8-9-årsåldern. Om förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för 
simklubbar som bedriver simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt. 
Deltagare i vår simskola är unga och skall vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid 
7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar 
gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år. 

Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya 
bidragsreglerna. 

Med Vänliga Hälsingar 

Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen gärna ser en bidragsålder på 4-20 år, att föreningen vill 
att nuvarande grundbidrag bibehålls.  

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 505

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 506

 
 

Kommentar; Vi noterar synpunkterna som rör aktivitetsstödet och Idrottsskolan 
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Kommentar; Vi noterar att föreningen vill sänka den undre åldersgränsen till 3 år samt sänka 
åldern för ledare till 13 år.  
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Kommentar; Vi träffar gärna DHR för konstruktiva samtal om lokalbidrag.  
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Kommentar; Vi tackar för förslaget till nytt verksamhetsbidrag. Det ligger i linje med de 
beräkningar vi har gjort. Vi noterar också föreningens synpunkter på de föreslagna åldrarna.  
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Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur den 
nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra 
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av ett 
arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och barn.  

Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara 
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN 
SITT MODERSMÅL?  

Brevet är undertecknat och framtaget av: 

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska 
föreningen samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare 
3000 medlemmar i Borås. 

Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för 
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet. 

Demokratin i beslutsförfarandet: 

Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en 
passiv del i demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en 
avgörande faktur för oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut. 
Ingen har erbjudit (bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och 
viktigt i föreningslivet. Vi känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att 
bestämma för att ändra utan att involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att 
tänka på samtliga föreningar som ska påverkas negativt. 

Modersmål: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt 
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden ( Lgr 11). 

Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar. 
Språk är väldigt viktig del av integration i svenska samhället. Ansträngningar att bevara 
modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn och ungdomar har 
etablerats i det svenska samhället.Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är 
en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en 
naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt 
modersmål från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella 
bakgrunden. Det är viktigt att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket 
som dess viktigaste grund. Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål 
inom skolundervisning. Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket, 
det är bara vägledning i vad elever ska arbeta med. Barnen behöver öva, det vill säga prata 
och använda språket i olika sammanhang och därför behöver vi stöd för att hjälpa barnen att 
lära sig sitt modersmål.I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full 
användning av det. Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan. 

Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos 
våra medlemmar och i synnerhet hos barn. 
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Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan. För att möta 
den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om modersmål och 
att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena. Den inställningen 
innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med relevanta 
institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller. Allt som sagts ovan är 
känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är medvetna om att 
Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten, utan igenom 
medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en miljon 
medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är 
svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att 
samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man 
är välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri. 

Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla 
vidare tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu 
bättre välfärdsland och som de vill vara stolta över. 

Föreningarnas överlevnad 

Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid 
förening till exempel har 600 medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år 
och det är samma för Multaka Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i 
bidrags reglar betyder att föreningarna inte kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att 
föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en god funktion och är en förlängd arm för 
samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur borde se oss som sitt komplement. 
Kommunen och vi måste samverka. 

Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga 
i deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn 
(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där 
medlemmar kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi 
vädjar och vill att föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi 
som förening fyller en betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till 
olika förvaltningar och bolla vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig 
för oss att hitta i möblemanget hos olika förvaltningar.  

Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att 
se ut i våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror 
och antal aktiviteter som kommer att reduceras.  

MVH  

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska 
föreningen, Afghanska Kultur F 

 

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att vi har ”kört över” eller 
”exkluderat” ovanstående föreningar på något sätt. Föreningarna har varit inbjudna till 
samtliga av våra gemensamma utbildningar och möten och har också framfört sina 
synpunkter. Föreningen har också tagit del av remissen och återkommit med remissvar, det 
kallar vi demokrati. Vi anser vidare att undervisning i hemspråk och läxhjälp tillhör skolan. 
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Därför hjälper nu skolverket till med den här typen av verksamhet. Det är därför inte rimligt 
att kommunen ska göra samma sak, därav förslaget.  

 

Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås 

Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt som 
ungdomar idag studerar till de är 25–30. 

Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås Stad. 
Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller kommuner  aktiva 
i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de som pluggar på Högskolan? 
Regeln om bostadsort har tillkommit sedan registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare 
kontrollerades inte detta. 

Att ta bort bidrag till läxläsning är bra. 

Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta föreningarna 
kommer att förlora på det.  Finns annat som kompenserar detta ? 

Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta ersättningar 
sänkts. 

De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi ordna fler 
grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för yngre barn. Den nya 
regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika grupper. 

Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ? 

Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar? 
Vilka utgör sociala föreningar ? 

Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det är 
betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ? 

Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten som betalar 
och de som är där gratis. 

Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till exempel tre 
timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är utomhus. 

Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst 150 kr. 

Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och 
Funktionsrätt. Det är en sak. 

Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad och har 
kostnader för sitt förarbete. 

Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer inte 
idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man detta ? 
Föreningsrådet Borås 
Tage Carlsson 
ordförande 
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Kommentar; Borås stad ger bidrag för invånare boende i Borås kommun, inget annat. Detta är 
vedertaget hos de flesta föreningar och har även kontrollerats innan den digitala 
redovisningen infördes. Reglerna för aktivitetsstöd säger att ”naturlig grupp får ej delas i flera 
grupper” för att få fler aktiviteter, sänkningen till tre deltagare för godkänd aktivitet bör 
således inte påverka detta. Aktivitetsstödet sänks för att vi tror att föreningarna kommer att 
redovisa fler aktiviteter på grund av ändringen till tre deltagare/aktivitet. De sociala 
föreningarna finns listade i Borås Stads verksamhetssystem för bidrag. Ansökningsförfarandet 
har inte varit föremål för utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen tycker att det 
är rimligt med att lokaler ska användas 10 tim/vecka. Vi noterar höjningen till 150 kr/tim för 
eget arbete vid anläggningslån och bidrag. Vi tar emot synpunkten på uteblivna Idrottsskolor 
men väljer att inte kommentera den här.  

 

 

Remiss har också inkommit från följande nämnder; 

Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Grundskolenämnden 

Samtliga nämnder godkänner eller tillstyrker förslaget. Kulturnämnden tillägger ”att det 
fortsatt ska utredas hur Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i 
syfte att uppnå en större likvärdighet  och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad”.  

I samtliga nämnder, förutom Grundskolenämnden, avstår eller deltar inte (M) eller (KD) i 
besluten. De hänvisar de till ett eget remissvar av respektive fullmäktigegrupp. 

 

Nedan följer remissvar från politiska partier. 
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Remissvar avseende nya bidragsregler gällande  
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,  
diarienummer FOFN 2019-00091. 
  
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande 
nya bidragsregler. 
  
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns 
en bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt 
inom en snar framtid.  
  
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den 
enskilde individen.  
  
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något 
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn 
och ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet 
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Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för 
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.  
  
Anläggningslån 
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall 
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa 
ärenden löpande under kalenderåret, så att inte eventuella projekt tappar fart. 
  
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt 
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt. 
  
Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte 
medför stora förändringar för berörda. 
  
Borås den 25 september 2019  
För Centerpartiet i Borås 
Karl-Eric Nilsson 
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Nya bidragsregler för Fritid‐ och folkhälsonämnden Remiss från Liberalerna i Borås  

Vid Fritid‐ och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att genomföra 
den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) och Cecilia 
Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet med uppdraget. 
Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp utan beslut i nämnden. § 
73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids‐ och 
folkhälsoförvaltningen har av Fritids‐ och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande 
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande 
från respektive parti i nämnden. Beslut Fritids‐ och folkhälsonämnden beslutar att utse en person 
från varje politiskt parti till att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av 
nuvarande föreningsbidrag”. Partierna rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i 
augusti. Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har 
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. Referensgruppen 
har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har presenterat delar av förslaget och 
inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat synpunkter om att t.ex. titta på andra 
kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. Fritid‐ 
och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av kommunens 
bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden förlängdes till den 25 
september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. Synpunkter Fritid‐ och 
folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara för kommunens 
övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose 
allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med att kartlägga, rapportera, följa 
upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. För Liberalerna Borås är det 
av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som möjligt går till föreningar som arbetar 
aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en god föreningsdemokrati och som arbetar med att 
erbjuda aktiviteter som medborgare av olika åldrar efterfrågar. Borås Stad, en kommun med 112 000 
invånare, har inte något damlag i någon sport på elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande 
kommuner i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till 
damidrott. Vi anser att kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att 
arbeta aktivt med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar 
enbart går till föreningar som inte är könsdiskriminerande. I förslaget skrivs det om värdegrunden för 
Borås Stads bidragsregler och det är en bra text. Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och 
belöning/bestraffning för de som inte arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga 
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att 
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund. 
Mot bakgrund av det anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar 
skattemedel varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går 
emot den demokratiska ordningen vi alla lever efter. Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är 
orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet medlemmar man har. Det kan finnas föreningar 
med tusentals medlemmar som har verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva 
medlemmar) och det kan finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor 
mängd personer. Vi menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som 
föreningarna genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver. 
Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och 
förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är viktigt 
att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna måste vara 
tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går utifrån objektiva 
kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är ogenomtänkta eller dåligt utförda. 
Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa bidrag och rutiner måste utarbetas. Det är 
därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna – utvärdera de 
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nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går till föreningar som vi 
inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som könsdiskriminerar.  

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp  

genom Anna Svalander Kommunalråd 
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Från: Dalsjöfors Brottarklubb <dalsjoforsbk@hotmail.se> 
Skickat: den 28 maj 2019 16:05 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Lars Fast 
Ämne: Sv: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 

och med år 2020 
 
Hej 
 
Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna. 
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte 
underbyggd med siffror oss veterligen. 
 
Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera barn och ungdomar.  
Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med exempelvis fotboll och 
innebandy. 
 
För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. 
Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, gymnastik och koordinations träning, en 
gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet med träningen är att förbereda barnen för den 
riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar 
också bara en gång i veckan.  De barn som visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss 
kunskapsnivå öka träningsdosen och intensiteten. 
 
Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar och vi har ofta ca 
20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. 
 
Vi förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag 
av lek. 
 
Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. 
 
Vänliga Hälsningar, 
 
Dalsjöfors Brottarklubb 
(Lars Fast)  
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Från: Dalsjöfors Brottarklubb <dalsjoforsbk@hotmail.se> 
Skickat: den 28 maj 2019 16:05 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Lars Fast 
Ämne: Sv: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 

och med år 2020 
 
Hej 
 
Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna. 
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte 
underbyggd med siffror oss veterligen. 
 
Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera barn och ungdomar.  
Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med exempelvis fotboll och 
innebandy. 
 
För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. 
Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, gymnastik och koordinations träning, en 
gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet med träningen är att förbereda barnen för den 
riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar 
också bara en gång i veckan.  De barn som visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss 
kunskapsnivå öka träningsdosen och intensiteten. 
 
Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar och vi har ofta ca 
20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. 
 
Vi förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag 
av lek. 
 
Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. 
 
Vänliga Hälsningar, 
 
Dalsjöfors Brottarklubb 
(Lars Fast)  
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PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden 
 
 
 
 
 
Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår 
verksamhetslokal ( Café 9:an)på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter. 
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så 
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i 
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga. 
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till 
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet 
föreningen har behov av. 
 
 
Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5 år och löper ut 2024-12-
31 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom Borås Stads 
Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5 åriga 
klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till hyreskontrakt 
så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på detta år hade vi 
också haft en chans att säga upp detta avtal i tid.  
 
 
Vi har i dag en hyreskostnad per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för 
denna lokal blir bidraget 114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs 
till 100 kr/medlem motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva 
höjas till ca. 350 kr per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärs-
organisation i Sverige kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull 
med allsäkerhet bidra till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade , 
jämställt och hållbart samhälle. 
 
 
Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO Målsryd/Gånghester 
kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad aktivitet för 
pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det också att 
lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024. 
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta, 
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än 
den samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen.  
 
 
Café 9:an är sedan 2002 en samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en 
samlingsplats för andra föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en 
öppen lokal med enkel kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade 
personer som fått en bra och meningsfull arbetsuppgift under många år. 
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PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning detta förslag till försämrad verksamhet för 
föreningens medlemmar och befarar en betydligt sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi 
föreslår därför att:  
 
 
-    Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas     
     till relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.  
 
 
-    Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden  
     omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens    
     äldre nu och i framtiden till en rimlig kostnad.  
 
 
 
 
PRO Målsryd/Gånghester 
 

 
Lars-G Johansson 
Ordförande  
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Borås Finska Förening 
Boråsin Suomi-Seura 

 

Skaraborgsvägen 35 E 
506 30 Borås 

Telefon 
Org. nr. 
Bankgirot 

033-100744 
864500-2182 
5503-3336 

borasinsuomiseura@tele2.se 
www.borasinsuomiseura.se 

 
 

  

   Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen 

Remissvar Bidragsbestämmelser 
Vi tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna 
 
Vårt förslag till socialt riktat bidrag.  Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma. 
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. 
Vi har verksamhet för äldre finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje 
måndag. 
I våras fick vi höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att 
träffas. Vi startade Morgonträffen   
tisdag till fredag 8:00 – 11:00 
De behöver inte vara medlemmar, det är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med 
andra i samma situation. 
Naturligtvis vill vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.  
 
  

 

Remiss från Borås Finska Förening  

Kanslist Leila Heinonen 

Ordförare Margit Trennedal 
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Borås Finska Förening 
Boråsin Suomi-Seura 

 

Skaraborgsvägen 35 E 
506 30 Borås 

Telefon 
Org. nr. 
Bankgirot 

033-100744 
864500-2182 
5503-3336 

borasinsuomiseura@tele2.se 
www.borasinsuomiseura.se 

 
 

  

   Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen 

Remissvar Bidragsbestämmelser 
Vi tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna 
 
Vårt förslag till socialt riktat bidrag.  Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma. 
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. 
Vi har verksamhet för äldre finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje 
måndag. 
I våras fick vi höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att 
träffas. Vi startade Morgonträffen   
tisdag till fredag 8:00 – 11:00 
De behöver inte vara medlemmar, det är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med 
andra i samma situation. 
Naturligtvis vill vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.  
 
  

 

Remiss från Borås Finska Förening  

Kanslist Leila Heinonen 

Ordförare Margit Trennedal 
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Från: bris.vast <bris.vast@bris.se> 
Skickat: den 21 augusti 2019 11:25 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: SV: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
 
Hej Johanna, 
Tack för ditt mejl. Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss. 
Vänligen 
Fanny Skåreby | Regionombud Väst  
fanny.skareby@bris.se  | 079-027 36 63 | 031-750 11 33 
Södra Hamngatan 25 | 411 14 Göteborg |  www.bris.se 

 
 
Integritet på Bris 
När du skickar e-post till Bris registreras din e-postadress och innehållet i ditt meddelande i Bris e-postsystem. Läs mer om hur Bris behandlar personuppgifter i vår 
integritetspolicy på bris.se/personuppgifter eller kontakta oss på personuppgifter@bris.se om du har frågor om Bris personuppgiftshantering. Om du har fått det här 
meddelandet av misstag, var vänligt kontakta avsändaren och radera sedan meddelandet. All olovlig användning eller spridning av innehållet i detta meddelande är 
förbjuden. 
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Protokollsanteckning Vård- och äldrenämnden 

2019-08-19 
 

 
 

 

 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  
 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Hans Gustavsson KD 
Anna-Clara Stenström M 
Lotta Löfgren-Hjelm M 
Pernilla Gustafsson M 
Ingela Hallgren KD 
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Protokollsanteckning Vård- och äldrenämnden 

2019-08-19 
 

 
 

 

 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  
 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Hans Gustavsson KD 
Anna-Clara Stenström M 
Lotta Löfgren-Hjelm M 
Pernilla Gustafsson M 
Ingela Hallgren KD 

    
 

Vård- och äldrenämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Ramnåsgatan 1

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Melissa Lennartsson
Handläggare
033 355231

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-19

Instans
Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2019-00137 1.1.3.1

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till nya bidragsregler 
Fritids- och folkhälsonämnden.      

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till nya bidragsregler för 
Fritids- och folkhälsonämnden på remiss till berörda nämnder och bolag. 
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort 
ideellt engagemang. Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för stadens 
föreningar och organisationer, samt säkerställa att det ekonomiska stödet är 
likvärdigt och rättvist.  

Det nuvarande bidragssystemet bygger på den senaste stora bidragsutredningen 
från 1996, som genom åren successivt anpassats efter föreningars önskemål och 
rådande omständigheter. Förslaget till ett nytt bidragssystem utgår från det stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken kategori föreningen tillhör. En 
följd av de nya reglerna är därmed att vissa skillnader mellan olika 
föreningskategorier utjämnas.  

I förslaget föreslås bland annat att allt lokalstöd likställs oberoende av typ av 
förening och var i staden föreningens lokal är belägen. Översynen av 
bidragssystemet har visat att lokalstödet till pensionärsföreningarna i dagsläget 
skiljer sig mycket åt beroende på lokalens läge. Detta beror på att vissa bidrag 
ärvts vidare från stadsdelsförvaltningarna till dagens fackförvaltningar, trots att 
organisationen genomgått förändringar. Föreningar med klubbstugor eller 
föreningshus ska enligt förslaget få ett fast driftsbidrag om 300 kr/m2 medan 
föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag om max 600 kr/m2. För 
att vara berättigad till ekonomiskt stöd för lokaler och anläggningar ska 
pensionärsföreningarna redovisa minst 70 aktiviteter per år.  

Ytterligare en aspekt som likställs i förslaget är grundbidraget som föreslås bli 
100 kr/medlem för samtliga föreningar (pensionärsföreningar får idag 60 
kr/medlem).  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på ett likvärdigt och rättvist ekonomiskt 
stöd till stadens föreningar och tillstyrker förslaget.   
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Borås Stad
Sida
2(2)

Beslutsunderlag 
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-08-14. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden.

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 533

Borås Stad
Sida
2(2)

Beslutsunderlag 
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-08-14. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden.

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

Sjömarkens IF

2019-08-11

Fritid och Folkhälsonämnden
Hans Andersson

Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer.

Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några 
synpunkter från vår förening.

- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern
för Aktivitetsstöd från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år
bibehålls.
Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad
de gör idag. Detta vill vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig
ålder i form av fotbollslek.
Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på
förslagets argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett
längre idrottande. Vi håller absolut med om att det är ett bekymmer som
vi alla brottas med att vi behöver ett längre idrottande bland våra
ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25
år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Sjömarkens IF
genom Agneta Thorstensson
033-257131, 0761-871486
sjomarkensif@telia.com
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Arbetslivsnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 72

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-20

Instans
Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020

Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.      

Ärendet i sin helhet 
Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.      

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Lars-Åke Johansson 
Ordförande Borås Stad

Sida
2(2)

Dag Forsström 
Förvaltningschef 
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Arbetslivsnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 72

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Hans Johansson
Handläggare
033-35 85 73

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-20

Instans
Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020

Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.      

Ärendet i sin helhet 
Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.      

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020

Samverkan 
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Lars-Åke Johansson 
Ordförande Borås Stad

Sida
2(2)

Dag Forsström 
Förvaltningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Arbetslivsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 95 Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 

Jäv  
På grund av jäv deltar inte Kristina Nyberg Smahel (S)) i beslutet.  

Protokollsanteckning 
M och KD deltar inte i beslutet, se bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet 
Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.       

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från
och med år 2020.
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Protokollsanteckning Arbetslivsnämnden
2019-08-20 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Birgitta Bergman, 1:e vice Ordförande (M) 
Jonas Garmarp, Ledamot (M)  
Falco Güldenpfennig, Ledamot (KD) 
Jonathan Wennerlund, Ersättare (M) 
Jessica Sjösten, Ersättare (M) 
Lina Nilsson, Ersättare (M) 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 537

Protokollsanteckning Arbetslivsnämnden
2019-08-20 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Birgitta Bergman, 1:e vice Ordförande (M) 
Jonas Garmarp, Ledamot (M)  
Falco Güldenpfennig, Ledamot (KD) 
Jonathan Wennerlund, Ersättare (M) 
Jessica Sjösten, Ersättare (M) 
Lina Nilsson, Ersättare (M) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2019-08-21
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i 
beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.  
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Se bifogade protokollsanteckning. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 
förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 
stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 
möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020
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Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 74

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Håkan Johansson 
Handläggare

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-21

Instans
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2

Yttrande över Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.      

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 
förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 
stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 
möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020

Samverkan 
Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FF.diarium@boras.se

Borås Stad
Sida
2(2)

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Österlånggatan 74

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Håkan Johansson 
Handläggare

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-21

Instans
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2

Yttrande över Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden.      

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 
förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 
stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 
möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020

Samverkan 
Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FF.diarium@boras.se

Borås Stad
Sida
2(2)

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 

Grundskolenämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Olovholmsgatan 32

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Natalia Perez Nyberg
Handläggare

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-27

Instans
Grundskolenämnden
Dnr GRN 2019-00089 2.4.3.3

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Grundskolenämndens beslut 
Godkänna förslag till bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och 
med 2020.       

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen om nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden.  Grundskolenämnden har i sin helhet inget 
att erinra mot förslaget, men önskar en konsekvensbeskrivning och plan för 
uppföljning samt utvärdering av föreslagna ändringar av stöd till läxläsning och 
hemspråk.       

Bakgrund 

Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) har tagit fram ett förslag till nya 
bidragsregler som översänts nu på remiss. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
har fått uppdrag att se över nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera 
och anpassa bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande 
budget.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där 
förvaltningen utgår från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken 
föreningskategori man tillhör. Några bidrag slås samman samtidigt som man  
utjämnar vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- 
och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta 
för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att förvaltningen vill påverka föreningarna att inte börja allt för 
tidigt med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka 
till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. En annan ändring är att 
läxläsning och hemspråksundervisning föreslås att inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.     

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med 2020.
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Borås Stad
Sida
2(2)

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden.

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Samverkan 
FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden.

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovsholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Pär Sundbaum 
Handläggare 
033 357765 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-08-27 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1 

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer. 

Reservation 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas 
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar 
en protokollsanteckning i ärendet.      

Sammanfattning 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 
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Borås Stad 
Sida 
2(4) 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Förslaget organiserar stödet i följande kategorier: 

Föreningars existens och organisering 

Grundbidrag, syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och
meningsfull fritid för barn och unga.

• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en
meningsfull fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och
möjligheter.

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det
svenska samhället.

 Barn- och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd, syfte: 

Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar. 

Verksamhetsstöd, syfte: 

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd 
för ökade kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större 
föreningen är ju större är i regel kostnader för exempelvis administration, 
personal, lokaler och anläggningar. 

Lokaler och anläggningar 

Stöd till hyrda lokaler, syfte: 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal. 

Stöd till samlingslokaler, syfte: 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga 
lokaler och samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar 
incitament för att hyra ut dessa. 

Driftsbidrag till egna lokaler, syfte: 

Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre 
underhåll av befintliga klubbstugor. 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar, syfte: 

Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha 
möjlighet att driva och underhålla anläggningarna. 
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Borås Stad 
Sida 
2(4) 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Förslaget organiserar stödet i följande kategorier: 

Föreningars existens och organisering 

Grundbidrag, syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och
meningsfull fritid för barn och unga.

• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en
meningsfull fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och
möjligheter.

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det
svenska samhället.

 Barn- och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd, syfte: 

Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar. 

Verksamhetsstöd, syfte: 

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd 
för ökade kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större 
föreningen är ju större är i regel kostnader för exempelvis administration, 
personal, lokaler och anläggningar. 

Lokaler och anläggningar 

Stöd till hyrda lokaler, syfte: 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal. 

Stöd till samlingslokaler, syfte: 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga 
lokaler och samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar 
incitament för att hyra ut dessa. 

Driftsbidrag till egna lokaler, syfte: 

Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre 
underhåll av befintliga klubbstugor. 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar, syfte: 

Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha 
möjlighet att driva och underhålla anläggningarna. 

Borås Stad 
Sida 
3(4) 

Stöd till ny-, om- eller tillbyggnad, syfte 

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av 
föreningsägd lokal eller anläggning. 

Stöd till större nybyggnationer (anläggningslån), syfte: 

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av 
fritidsanläggningar och verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 

Lika rättigheter och möjligheter 

Stöd till sociala insatser, syfte: 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat 
stöd till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter 
ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna 
former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper. 

Verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar, syfte 

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers 
rättigheter och möjligheter i samhället. 

Riktade insatser 

Syfte: Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte 
stämmer överens med befintliga stödformer. Nämnden beslutar varje ärende 
för sig och besluten är inte normgivande. Huvudområden som nämns för 
riktade insatser är: 

Aktivering/Inkludering 

Underhåll och produktion av orienteringskartor 

Idéburnas gemensamma organisering 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 

Idrottsskola 

Ungas egen organisering 

Projekt, syfte: 

Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer, syfte 

Stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang 

Utveckling av föreningsverksamhet 

Startbidrag, syfte: 

Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad 
klassats som bidragsgrundad verksamhet. 
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Borås Stad 
Sida 
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Säker och trygg förening, syfte 

Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och 
trygg förening. Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i 
föreningslivet och på så sätt kan de minimera risker. 

Evenemang 

Arrangörsbidrag, syfte: 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 
genomföras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020

Samverkan 
FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Borås Stad 
Sida 
4(4) 

Säker och trygg förening, syfte 

Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och 
trygg förening. Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i 
föreningslivet och på så sätt kan de minimera risker. 

Evenemang 

Arrangörsbidrag, syfte: 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 
genomföras. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020

Samverkan 
FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-27 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 144 Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1 

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer. 

Reservationer/Protokollsanteckning 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas 
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar 
en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. I 
övrigt har nämnden inga synpunkter.      

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
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Protokollsanteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås 
2019-08-27 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Oliver Öberg, M 
Björn-Ola Kronander, M 
Lisa Berglund, KD 
Rasmus Kivinen, M 
Daniel Nikolov, M 
Felicidad Vicei, KD 
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Protokollsanteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås 
2019-08-27 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Oliver Öberg, M 
Björn-Ola Kronander, M 
Lisa Berglund, KD 
Rasmus Kivinen, M 
Daniel Nikolov, M 
Felicidad Vicei, KD 

Kulturnämnden
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Emma Gerdien
Handläggare
033 357042

SKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2019-08-26

Instans
Kulturnämnden
Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås stad.  

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer 
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina 
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med 
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och kulturnämnden har 
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får 
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.  

Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att 
undersöka om kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga 
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på 
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand 
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget, medan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på 
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket 
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive fritidsföreningar 
ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske mellan 
förvaltningarna.  

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås stad. Kulturnämnden ser även positivt på 
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden. 
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Borås Stad
Sida
2(2)

Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut
3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020

Beslutet expedieras till
1. FF.diarium@boras.se

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Borås Stad
Sida
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Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden
2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut
3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020

Beslutet expedieras till
1. FF.diarium@boras.se

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kulturnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 115 Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås stad.     

Protokollsanteckning
Alliansens partier, M och KD deltar inte i beslutet vid dagens sammanträde. 
Istället hänvisar de till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive 
parti i Kommunfullmäktigegrupper. 
Se bilaga 1.  

Sverigedemokraterna, genom Valter Kotsalainen, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer 
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina 
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med 
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och Kulturnämnden har 
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får 
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.  

Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att 
undersöka om Kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga 
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på 
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand 
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget medan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på 
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket 
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive 
fritidsföreningarna ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske 
mellan förvaltningarna.  

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 550

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kulturnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad. Kulturnämnden ser även positivt på 
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.     

Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden

2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut

3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020

Vid protokollet 

Linnea Dahlin Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare Kulturchef  

Justeras 

Sara Andersson (S) Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den augusti 2019 

Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare 

Rätt utdraget betygar 

Linnea Dahlin 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2019-08-26

Kulturnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad. Kulturnämnden ser även positivt på 
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.     

Beslutsunderlag
1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden

2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.
Beslut

3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år
2020

Vid protokollet 

Linnea Dahlin Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare Kulturchef  

Justeras 

Sara Andersson (S) Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande  

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den augusti 2019 

Linnea Dahlin 
Nämndsekreterare 

Rätt utdraget betygar 

Linnea Dahlin 

 PROTOKOLLSANTECKNING 

 2019-08-26 

1122.. NNyyaa  bbiiddrraaggssrreegglleerr  fföörr  FFrriittiiddss--oocchh  ffoollkkhhäällssoonnäämmnnddeenn,,  ffrråånn  oocchh  mmeedd  22002200..

 Alliansens partier i Borås, Kristdemokraterna och Moderaterna, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde.  
I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive 
Kommunfullmäktigegrupper.  

Allianspartierna i Borås – Kristdemokraterna och Moderaterna 
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden
Lotta Löfgren Hjelm (M)
Marie Jöreteg (M)
Else-Marie Lindgren (KD)
Anah Sjösten (M)
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-08-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00086 1.1.3.1 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och 
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet). 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att 
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till 
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att 
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

David Englund 
Handläggare 
033 353854 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-08-26 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00086 1.1.3.1 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och 
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet). 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att 
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till 
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att 
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget. 

Borås Stad 
Sida 
2(4) 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 

Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har man inte nått 
ända fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa 
under året. 

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där man utgår 
från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori 
man tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några 
bidrag och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar. 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att man vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt 
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. 

Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många pensionärsorganisationer. 
Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt 
olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga 
förklaring i att stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt 
lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt lokalens läge. 

Förändringar 
Förslaget till nya bidragsregler innebär följande förändringar: 

- Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås
ändras från 6-20 år till 7-25 år.
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- Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.

- Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer
60 kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem).
Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).

- Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar
ändras från fem till tre.

- Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.

- Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8
från dagens 15/2 respektive 15/8.

- Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.

- Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).

- Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2.
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2,
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i
Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar
som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt
tabell 1 (se bilaga).

- De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr
+ 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.

- Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.

- Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller
anläggningslån.

- Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se
nedan).

- Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag

- Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering

- Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.

- Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.

- Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000
kr.
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Borås Stad 
Sida 
3(4) 

- Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.

- Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer
60 kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem).
Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).

- Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar
ändras från fem till tre.

- Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.

- Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8
från dagens 15/2 respektive 15/8.

- Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.

- Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).

- Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2.
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2,
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i
Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar
som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt
tabell 1 (se bilaga).

- De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr
+ 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.

- Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10
timmar/vecka.

- Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller
anläggningslån.

- Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se
nedan).

- Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag

- Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering

- Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.

- Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.

- Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000
kr.

Borås Stad 
Sida 
4(4) 

Sociala omsorgsnämnden noterar att förslaget bl.a. innebär en sänkning av 
nivån för lokalbidrag till funktionshinderföreningar. Nämnden är medveten om 
att förslaget delvis samverkats och beretts i dialog med berörda målgrupper, 
men vill framhålla att det är viktigt att funktionshinderföreningarna blir hörda i 
eventuella synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Beslut FoF - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och
med år 2020
3. Bilaga 2 – Förslag till utformning av framtida bidragsformer för FoF
4. Bilaga 3 – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden -
Förändringar

Samverkan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås 
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till 
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om 
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till 
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med 
civilsamhället genom föreläsningar och workshops. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Protokollsanteckning Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 
2019-08-26, § 117 

Sociala Omsorgsnämnden 
2019-08-26 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på dagens 
nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Mattias Karlsson (M) 

Anna Christensen(M) 

Lars Lyborg (KD) 

Bill Bakkemose (M) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 
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Protokollsanteckning Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 
2019-08-26, § 117 

Sociala Omsorgsnämnden 
2019-08-26 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på dagens 
nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 

Mattias Karlsson (M) 

Anna Christensen(M) 

Lars Lyborg (KD) 

Bill Bakkemose (M) 

Ulrika Gunnarsson (KD) 

 
 
 

Borås 2019-08-30 

 
 

BoråsBorås TME AB REMISSVAR 
Helena Ransjö Alcenius 2019-06-20  BBAB 2019-00008 
0705-415444 
 
    
 
    Fritid- och Folkhälsonämnden 
 
 
 
 
 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritid- och 
Folkhälsonämnden 

Fritid- och Folkhälsonämndens diarienummer: FOFN 2019-00091 
 
 

BoråsBorås TME ABs beslut 
  
 

BoråsBorås TME AB tillstyrker Fritid- och Folhälsonämndens förslag att 
titta över det gamla bidragsystemet och utgå från de olika föreningarnas 
behov. 
 
 
BoråsBorås TME AB 

 
 
 

Helena Ransjö Alcenius 
VD 
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Till Fritid och Folkhälsoförvaltningen 

 

Remissvar angående nya bidragsregler 

Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat 
beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer 
att höjas rejält. Vi skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år 
för att se utfallet och göra en utvärdering. 
Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om aktivitets- 
stöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt  
återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp. 
 
Vänliga hälsningar  
 
Kenneth Olofsson  Sture Thorstensson 
Kassör   Ordförande 
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 Till  
  Mikael Hedberg 
  Borås Stad 
 
 Från 
   
  Pakistanska Kultrförening 
  Rosendalsgatan 22, Borås 
 
 

Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en viktig fråga 
om barnaktiviteter. 
 
Vi har informerats om den modifierade versionen av regler och förordningar för idealisk förening att 
Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer att räknas från nästa år. 
 
Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa aktiviteter för barn eftersom de är mycket 
viktiga för våra barn. 
 
Modersmål klasser är mycket viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket. 
Dessa klasser hjälper dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål. 
 
Läxahjälp-klasser är mycket viktiga för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från 
andra europeiska länder. De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina 
studier. 
 
Det är därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser. 
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här i Sverige. 
 
 
Mvh 
Tariq Bashir 
Ordförande  
Pakistanska Kulturförening  
Mob: +46760809264  
Epost: pakcultsociety@gmail.com  
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Från: Lars-Åke Ekberg <larsake@asperedsif.se>  
Skickat: den 12 september 2019 10:47 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Nya Bidragsregler 
 
Hej 
 
Tack för en informativ genomgång. 
Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya Bidragsreglerna. 
 
MVH 
Lars-Åke Ekberg, Ordf.  
 
Äspereds IF 
www.asperedsif.se 
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Från: Gull-Britt Byhlin <gullbritt.byhlin@gmail.com> 
Skickat: den 16 september 2019 10:47 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091 
 
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. 
Vi tror att det kan bli en jämnare fördelning mellan föreningarna.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen RPG Borås  
genom Gull-Britt Byhlin, sekreterare 
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Från: Gull-Britt Byhlin <gullbritt.byhlin@gmail.com> 
Skickat: den 16 september 2019 10:47 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091 
 
Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. 
Vi tror att det kan bli en jämnare fördelning mellan föreningarna.  
 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen RPG Borås  
genom Gull-Britt Byhlin, sekreterare 
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Från: Brämhults IK <bramhult@telia.com>  
Skickat: den 18 september 2019 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Kopia: 'Pär Wrångemyr' <par.wrangemyr@telia.com> 
Ämne: Remissvar angående nya bidragsregler 
 
Hej Hasse, 
 
Jag återkommer med våra synpunkter kring de föreslagna nya bidragsreglerna. Återkom om jag behöver 
komplettera skrivelsen på något vis eller om ni har några följdfrågor. 
 
Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st deltagare och 
att åldersintervallet på 6-20 år behålls. 
  
Bakgrund; 
Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv)  vilket medför att våra 
grupper ofta landar på  20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att ha stora grupper då vi har 
många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna lägger ofta upp träningarna i 
stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar runt. På så sätt blir alla barnen sedda 
och de får många kompisar och ingen exkluderas.   
  
Vi vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i åldern 5-6 
år  men bara  5-10 st i åldern mellan 20-25 år. ” 
  
  
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Sångberg 
Föreningsadministratör 
 

 
 
Brämhults IK 
Kyrkvägen 1 
507 31 Brämhult 
Mobil: 0707-24 17 25 
E-post: bramhult@telia.com  
www.bramhultsik.se  
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Från: Brämhults IK <bramhult@telia.com>  
Skickat: den 18 september 2019 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Kopia: 'Pär Wrångemyr' <par.wrangemyr@telia.com> 
Ämne: Remissvar angående nya bidragsregler 
 
Hej Hasse, 
 
Jag återkommer med våra synpunkter kring de föreslagna nya bidragsreglerna. Återkom om jag behöver 
komplettera skrivelsen på något vis eller om ni har några följdfrågor. 
 
Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st deltagare och 
att åldersintervallet på 6-20 år behålls. 
  
Bakgrund; 
Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv)  vilket medför att våra 
grupper ofta landar på  20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att ha stora grupper då vi har 
många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna lägger ofta upp träningarna i 
stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar runt. På så sätt blir alla barnen sedda 
och de får många kompisar och ingen exkluderas.   
  
Vi vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i åldern 5-6 
år  men bara  5-10 st i åldern mellan 20-25 år. ” 
  
  
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Sångberg 
Föreningsadministratör 
 

 
 
Brämhults IK 
Kyrkvägen 1 
507 31 Brämhult 
Mobil: 0707-24 17 25 
E-post: bramhult@telia.com  
www.bramhultsik.se  
 

Från: Borås Atletklubb <borasak@gmail.com>  
Skickat: den 18 september 2019 09:23 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler 
 
Hej. 
Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut. 
Borås Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna. 
Med vänlig hälsning Styrelsen för Borås Atletklubb 
 
-  
Mvh 
Borås Atletklubb 
www.borasatletklubb.se 
borasak@gmail.com 
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Från: Mira Kumanov <kumanovmira@yahoo.com>  
Skickat: den 1 september 2019 11:38 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Sv: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler 
 
Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. 
 
Mvh 
Jugo-klubben Borås 
Mira Miljkovic 
Ordförande 
 

Skickat från Yahoo Mail på Android 
 
På ons, aug. 2019 klockan 15:48, boras@ibgo.se 
<boras@ibgo.se> skrev: 

Remisstiden för att tycka till om de nya bidragsreglerna är förlängd till den 25/9. Har du 
synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på Föreningsstöd och bokning.  
 
Vill du läsa de nya bidragsreglerna hittar du dem här; 
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.h
tml 
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Från: Mira Kumanov <kumanovmira@yahoo.com>  
Skickat: den 1 september 2019 11:38 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Sv: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler 
 
Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. 
 
Mvh 
Jugo-klubben Borås 
Mira Miljkovic 
Ordförande 
 

Skickat från Yahoo Mail på Android 
 
På ons, aug. 2019 klockan 15:48, boras@ibgo.se 
<boras@ibgo.se> skrev: 

Remisstiden för att tycka till om de nya bidragsreglerna är förlängd till den 25/9. Har du 
synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på Föreningsstöd och bokning.  
 
Vill du läsa de nya bidragsreglerna hittar du dem här; 
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.h
tml 

Från: Carina Lindberg <carina.lindberg@ikymer.se> 
Skickat: den 18 september 2019 17:53 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: diarienummer FOFN 2019-00091 IK Ymer 
 
Hej! 
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag. 
IK Ymers synpunkter: 
Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i en 
pensionärsförening. 
Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är. 
Vi tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt. 

Med vänliga hälsningar 
 
Carina Lindberg 
IK Ymer 
Ymergården, Jutabo 
507 90 Brämhult 
Tel 033-248924, mobil 070-322 70 80     
ik.ymer@telia.com 
www.ikymer.se 
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DE SJU HÄRADERNAS 
KULTURHISTORISKA 
FÖRENING 

                           

                     Remissvar          
 

 2019 09 23 

 

Adress Ordförande Adjungerad kassör Organisationsnr Webbadress 
Borås Museum  Iréne Arvidsson Anna-Karin Ryberg 864500-1838 www.d7kf.se 
Borås Stad Utmarksbacken 60  Bankgironr 
501 80  Borås 507 60  Borås  197–6992 E-post 
tfn 033 – 35 85 80 tfn 0708-164274   info@d7kf.se 
 a.irene.arvidsson@gmail.com    
 

FFrriittiiddss--  oocchh  ffoollkkhhäällssoonnäämmnnddeenn  

RReemmiissssvvaarr  aavvsseeeennddee  NNyyaa  bbiiddrraaggssrreegglleerr,,  ddnnrr  FFOOFFNN  22001199--0000009911  
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf 
 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande 
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från 
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. 

Vi väljer att varken bifalla eller avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de 
föreslagna kategorierna kan vara berättigad till bidrag. 

SSäärrsskkiilltt  yyttttrraannddee  
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har 
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla, 
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på textil 
faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. 

D7kf har medlemmar från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i 
majoritet. Det innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för 
bidragsberättigade. 

D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” 

D7kf har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och 
ungdomsverksamhet”.  

D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar men har enligt avtal med Borås 
Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit ansvaret till staden. Inom avtalet har 
föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen 
försökt få bidrag från olika bidragsgivare för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad 
föreningsverksamhet då renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och 
skulle se positivt på en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. 

D7kfs huvudsyfte faller utanför ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart 
arrangerar vi aktiviteter för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. 

Kategorin ”Riktade insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden 
där en del är ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.  
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DE SJU HÄRADERNAS 
KULTURHISTORISKA 
FÖRENING 

                           

                     Remissvar          
 

 2019 09 23 

 

Adress Ordförande Adjungerad kassör Organisationsnr Webbadress 
Borås Museum  Iréne Arvidsson Anna-Karin Ryberg 864500-1838 www.d7kf.se 
Borås Stad Utmarksbacken 60  Bankgironr 
501 80  Borås 507 60  Borås  197–6992 E-post 
tfn 033 – 35 85 80 tfn 0708-164274   info@d7kf.se 
 a.irene.arvidsson@gmail.com    
 

FFrriittiiddss--  oocchh  ffoollkkhhäällssoonnäämmnnddeenn  

RReemmiissssvvaarr  aavvsseeeennddee  NNyyaa  bbiiddrraaggssrreegglleerr,,  ddnnrr  FFOOFFNN  22001199--0000009911  
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf 
 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande 
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från 
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. 

Vi väljer att varken bifalla eller avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de 
föreslagna kategorierna kan vara berättigad till bidrag. 

SSäärrsskkiilltt  yyttttrraannddee  
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har 
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla, 
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på textil 
faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. 

D7kf har medlemmar från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i 
majoritet. Det innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för 
bidragsberättigade. 

D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” 

D7kf har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och 
ungdomsverksamhet”.  

D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar men har enligt avtal med Borås 
Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit ansvaret till staden. Inom avtalet har 
föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen 
försökt få bidrag från olika bidragsgivare för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad 
föreningsverksamhet då renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och 
skulle se positivt på en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. 

D7kfs huvudsyfte faller utanför ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart 
arrangerar vi aktiviteter för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. 

Kategorin ”Riktade insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden 
där en del är ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.  

 

 

DE SJU HÄRADERNAS 
KULTURHISTORISKA 
FÖRENING 

                           

                     Remissvar          
 

 2019 09 23 

 

Adress Ordförande Adjungerad kassör Organisationsnr Webbadress 
Borås Museum  Iréne Arvidsson Anna-Karin Ryberg 864500-1838 www.d7kf.se 
Borås Stad Utmarksbacken 60  Bankgironr 
501 80  Borås 507 60  Borås  197–6992 E-post 
tfn 033 – 35 85 80 tfn 0708-164274   info@d7kf.se 
 a.irene.arvidsson@gmail.com    
 

ÖÖvvrriiggaa  ssyynnppuunnkktteerr  
För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya bidragsregler kunna 
utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som möter Kulturnämndens 
ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av naturliga själ få en ny 
målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den skulle också innefatta 
underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana underrubriker kan vara: 

• Produktion av litteratur 
• Kontinuerligt återkommande arrangemang (kan medfinansieras med avgift) 
• Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under kategorin Riktade 

insatser) 

 

För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Iréne Arvidsson 

ordförande 
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Från: i.leandersson@telia.com 
Skickat: den 23 september 2019 13:52 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: FOFN 2019-00091 SPF Seniorerna Bredared 
 
Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna 
Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör. 
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Från: Mattias Andreasson <mademattias@gmail.com> 
Skickat: den 24 september 2019 12:38 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: FOFN 2019-00091 equmenia brämhult 
 
 Remiss till  FOFN 2019-00091 

Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka drabbar små 
föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har mycket utrustning så som 
tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är lokalbidraget en viktig del. 

Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera bortfallet av lokalbidraget för små 
föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många aktiviteter för att bli aktuellt. 

 Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del av vårt bidrag så det kommer att bli 
kännbart som ni förstår. 

Mattias Andreasson 

equmenia brämhult 

0705-32 59 38 
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YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden 

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta förslag. 
Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt. 
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av 
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och folkhälsonämnden. 
Skälen för detta är följande. 

Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På 
gården finns hästar, får, getter, höns, kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras 
av riktlinjer och krav från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.  
Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör ett uppskattat utflyktsmål för familjer 
från området och även från andra delar av Borås. 
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för enskilda 
barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra studiebesök som 
exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.  
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma 
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg 
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står till 
förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. 
Inget av ovanstående förutsätter ett medlemskap i föreningen. 
 
Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till 
ett rikt utbud och meningsfull fritid för barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås.  
4H är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med fokus på att alla barn och 
ungdomar ska ha möjlighet till att utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden.  
Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år. 
 
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som 
en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med hela vår 
verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet om 
människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i Agenda 
2030 är centrala.  
Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter och arrangemang, till exempel 
temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan generationer, kön, ursprung och 
förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan urskiljas i verksamheten, dels att 
stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en meningsfull fritid som ridning och 
föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda bakgrunder och förutsättningar möts och 
förenas i ett gemensamt intresse. 

 
Odenslunds 4H förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. 
Enhetligheten framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta 
hänsyn till föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de 
mindre får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att 
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YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden 

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
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gården finns hästar, får, getter, höns, kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras 
av riktlinjer och krav från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.  
Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör ett uppskattat utflyktsmål för familjer 
från området och även från andra delar av Borås. 
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för enskilda 
barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra studiebesök som 
exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.  
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma 
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg 
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står till 
förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. 
Inget av ovanstående förutsätter ett medlemskap i föreningen. 
 
Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till 
ett rikt utbud och meningsfull fritid för barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås.  
4H är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med fokus på att alla barn och 
ungdomar ska ha möjlighet till att utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden.  
Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år. 
 
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som 
en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med hela vår 
verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet om 
människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i Agenda 
2030 är centrala.  
Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter och arrangemang, till exempel 
temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan generationer, kön, ursprung och 
förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan urskiljas i verksamheten, dels att 
stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en meningsfull fritid som ridning och 
föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda bakgrunder och förutsättningar möts och 
förenas i ett gemensamt intresse. 

 
Odenslunds 4H förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. 
Enhetligheten framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta 
hänsyn till föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de 
mindre får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att 

medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet 
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på. 

Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar 
risken för en sluten gård, exklusivt öppen för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både 
gårdens och föreningens verksamhet.  

 
Styrelsen på Odenslunds 4H  
genom Susanne Spiik 
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Bidragsutredningen från Borås Badminton 

 

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås för att 
träna. 
Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så att det går att få 
bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. 

Vi ifrågasätter hur det vid en översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta 
kommer att göra att vi tappar runt 3000 per säsong. 
(Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) 

Vi har även synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats 
till RF där man får svar efter 5 minuter. 

Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg 

Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status. 
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Bidragsutredningen från Borås Badminton 

 

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås för att 
träna. 
Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så att det går att få 
bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. 

Vi ifrågasätter hur det vid en översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta 
kommer att göra att vi tappar runt 3000 per säsong. 
(Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) 
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till RF där man får svar efter 5 minuter. 
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Från: Marcus <marcus.c.larsson@hotmail.com>  
Skickat: den 24 september 2019 21:35 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Remissvar 
 
Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden  
 
Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en punkt 
anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre förening, som 
vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på det sätt vi gör 
idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom utbudet av kommunala 
lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå skulle vara genomförbart att 
utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som finns, var skulle vi i så fall 
förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna?  
 
Då vi redan, på många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det 
beklagligt att se möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en 
utformning av framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de 
stjälper.  
 
Marcus Larsson 
Ordförande Equmenia Borgstena 
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Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag. 
 
Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag.  
 
Det finns idag inga andra möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med 
kognition och kommunikation) att få komma i social kontakt med andra 
människor än via Afasiföreningen. 
 
De flesta personer med afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de 
flertalet kan inte prata så att andra förstår/ kan inte prata alls. 
 
Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är 
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i 
Borås stad deras endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet. 
 
Sedan 2000 har Afasiföreningen erbjudit datorträning med specialprogrammet 
Lexia för personer med kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat 
träffas i regelbundna grupper för att stötta varandra. 
 
Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång 
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare 
kontaktvägar har av många organisationsförändringar brutits och få nya har 
kunnat skapas 
 
Då det ännu inte finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det 
funnes en speciell bidragsgrupp för denna grupp så länge de diskrimineras av 
Borås stad. 
 
Med hänvisning till  
1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2009) 
2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god 
hälsa och vård på lika villkor (gäller även kommuner) 
3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att 
personer med afasi ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som 
kommunikativ. 
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Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag. 
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Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång 
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare 
kontaktvägar har av många organisationsförändringar brutits och få nya har 
kunnat skapas 
 
Då det ännu inte finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det 
funnes en speciell bidragsgrupp för denna grupp så länge de diskrimineras av 
Borås stad. 
 
Med hänvisning till  
1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2009) 
2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god 
hälsa och vård på lika villkor (gäller även kommuner) 
3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att 
personer med afasi ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som 
kommunikativ. 

Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten 
av kommunikationspartner-träning fastslås också.  
Som kommunikationspartner räknas alla, som är i direktkontakt med den 
afasidrabbade. 
 
Borås stad erbjuder ännu inte detta! 
 
Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska 
utvecklingen av äldre med hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga 
insatser av olika slag i syfte att bevara äldres hälsa och livskvalitet så länge som 
möjligt. 
 
Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats 
för denna grupp av funktionsnedsättning. 
 
Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!  
 
Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något 
som Borås stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för??? 
 
Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av 
omgivningens okunskap om hur man bemöter personer med afasi. De flesta 
utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt med dem utan blir arga eller undviker 
dem helt.  
Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor. 
 
 
Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till 
framför allt hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått 
fram. 
 
Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra 
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad. 
 
Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring! 
 
2019 09 20 
Styrelsen för Afasiföreningen 
Monika Golcher/ sekreterare 
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Från: Mikael Petersson <mikael.petersson@boras.se>  
Skickat: den 25 september 2019 09:39 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Nya bidragsregler 
 
Hej på er, 
 
Mikael, vi pratade ju lite om de nya bidragsreglerna häromveckan och om vi (tänker då cks) 
eventuellt hade några synpunkter på de nya reglerna. Hittar det inte i diariet så jag vet inte riktigt 
vart det ska skickas, till er? 
 
Egentligen är det inga stora saker, vad vi kan bedöma så är reglerna väldigt bra och tydliga.  
 
Det som vi från vårt håll funderar på är eventuellt ett utdrag ur brottsregistret för personer som 
arbetar med barn och unga. Jag förstår att frågan varit uppe tidigare (och kanske fortfarande är 
uppe?). Precis som vi pratade om så är detta något som kan vara svårt att följa upp, dvs. om 
föreningarna verkligen har begärt utdrag från aktuella personer. Skulle man införa ett sådant 
krav så skulle man kanske få ta en förenings uppgift för god om att de begärt utdrag från 
aktuella personer. Man kanske i stället skulle rekommendera föreningar att begära ett utdrag, 
många föreningar kanske redan gör det idag? Frågan om registerutdrag kanske kan vara med i 
de fortsatta diskussionerna om bidragsreglerna.   
 
Vi pratade ju även lite uppföljningskontroller, både generellt men även vid bidrag för 
anläggsningsstöd och lån. Som du förklarade Mikael så gör ni ett väldigt bra jobb där och det 
finns inte så mycket att tillägga. Eventuellt en fördjupad kontroll av säg 4-5 föreningar varje år 
där man tittar lite djupare på fakturor, medlemsregister eller andra relevanta delar. Ett tips där 
var även Borås Stads funktion ”Grönt ljus” på intranätet, en förenklad kreditkontroll av företag 
som ni ser fakturor ifrån. Detta för att säkerställa att föreningarna använder sig av seriösa 
företagare. En tanke.   
 
 
Hälsningar 
 
Mikael Petersson 
Utredare 
CKS – Centrum för Kunskap och Säkerhet 
 
Borås Stad, Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Telefon: 0768 – 88 77 39 
boras.se 
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Från: Mikael Petersson <mikael.petersson@boras.se>  
Skickat: den 25 september 2019 09:39 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Nya bidragsregler 
 
Hej på er, 
 
Mikael, vi pratade ju lite om de nya bidragsreglerna häromveckan och om vi (tänker då cks) 
eventuellt hade några synpunkter på de nya reglerna. Hittar det inte i diariet så jag vet inte riktigt 
vart det ska skickas, till er? 
 
Egentligen är det inga stora saker, vad vi kan bedöma så är reglerna väldigt bra och tydliga.  
 
Det som vi från vårt håll funderar på är eventuellt ett utdrag ur brottsregistret för personer som 
arbetar med barn och unga. Jag förstår att frågan varit uppe tidigare (och kanske fortfarande är 
uppe?). Precis som vi pratade om så är detta något som kan vara svårt att följa upp, dvs. om 
föreningarna verkligen har begärt utdrag från aktuella personer. Skulle man införa ett sådant 
krav så skulle man kanske få ta en förenings uppgift för god om att de begärt utdrag från 
aktuella personer. Man kanske i stället skulle rekommendera föreningar att begära ett utdrag, 
många föreningar kanske redan gör det idag? Frågan om registerutdrag kanske kan vara med i 
de fortsatta diskussionerna om bidragsreglerna.   
 
Vi pratade ju även lite uppföljningskontroller, både generellt men även vid bidrag för 
anläggsningsstöd och lån. Som du förklarade Mikael så gör ni ett väldigt bra jobb där och det 
finns inte så mycket att tillägga. Eventuellt en fördjupad kontroll av säg 4-5 föreningar varje år 
där man tittar lite djupare på fakturor, medlemsregister eller andra relevanta delar. Ett tips där 
var även Borås Stads funktion ”Grönt ljus” på intranätet, en förenklad kreditkontroll av företag 
som ni ser fakturor ifrån. Detta för att säkerställa att föreningarna använder sig av seriösa 
företagare. En tanke.   
 
 
Hälsningar 
 
Mikael Petersson 
Utredare 
CKS – Centrum för Kunskap och Säkerhet 
 
Borås Stad, Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Telefon: 0768 – 88 77 39 
boras.se 
 
 

Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås 

Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt 
som ungdomar idag studerar till de är 25–30. 

Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås 
Stad. Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller 
kommuner  aktiva i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de 
som pluggar på Högskolan? Regeln om bostadsort har tillkommit sedan 
registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare kontrollerades inte detta. 

Att ta bort bidrag till läxläsning är bra. 

Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta 
föreningarna kommer att förlora på det.  Finns annat som kompenserar detta ? 

Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta 
ersättningar sänkts. 

De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi 
ordna fler grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för 
yngre barn. Den nya regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika 
grupper. 

Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ? 

Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar? 
Vilka utgör sociala föreningar ? 

Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det 
är betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ? 

Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten 
som betalar och de som är där gratis. 

Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till 
exempel tre timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är 
utomhus. 

Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst 
150 kr. 

Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och 
Funktionsrätt. Det är en sak. 

Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad 
och har kostnader för sitt förarbete. 

Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer 
inte idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man 
detta ? 
Föreningsrådet Borås 
Tage Carlsson 
ordförande 
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Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 
(SK70) på förslaget om nya bidragsregler från 2020-01-
01. 
 
Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan åsikter till er 
inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande simklubbar i Borås. 
 
 
Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås 
ändras från 6-20 år till 7-25 år. 
Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar! 
Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med ert nya 
förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på 
sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen 
ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att bli aktiva men då tänker ni inte 
på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg ålder. Att lära sig simma och få 
vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och svårare. Vattenvana och simkunnighet 
behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi aktiviter även för barn under er lägsta 
åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” för barn i låga åldrar utan vill främja 
vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka 
till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år men åtminstone kvar på 6 år. 
 
Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019: 

 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar. 
 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013). 
 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012). 
 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 st med de 

118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade medlemmar kommer 
bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och de andra 5 st är ledare i 
verksamheten. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 
 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 
 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade medlemmar 

HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar. 
 
Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet pga 
studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till simning vid högre 
ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år. 
 
"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 4-20 år. 
2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år som är den 
nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för 
bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att 
underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till största 
delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med organiserad verksamhet och 
samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år." 
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Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 
(SK70) på förslaget om nya bidragsregler från 2020-01-
01. 
 
Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan åsikter till er 
inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande simklubbar i Borås. 
 
 
Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås 
ändras från 6-20 år till 7-25 år. 
Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar! 
Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med ert nya 
förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på 
sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen 
ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att bli aktiva men då tänker ni inte 
på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg ålder. Att lära sig simma och få 
vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och svårare. Vattenvana och simkunnighet 
behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi aktiviter även för barn under er lägsta 
åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” för barn i låga åldrar utan vill främja 
vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka 
till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år men åtminstone kvar på 6 år. 
 
Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019: 

 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar. 
 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013). 
 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012). 
 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 st med de 

118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade medlemmar kommer 
bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och de andra 5 st är ledare i 
verksamheten. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 
 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 
 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade medlemmar 

HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar. 
 
Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet pga 
studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till simning vid högre 
ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år. 
 
"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 4-20 år. 
2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år som är den 
nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för 
bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att 
underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till största 
delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med organiserad verksamhet och 
samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år." 
 
 

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska 
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 
 
Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla 
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och 
etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 
kr/medlem).  
Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till 100kr/medlem 
är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det kommer slå hårt mot oss om 
minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111 st bidragsberättigade medlemmar 
(111 st * 100kr = 11’100 kr). 
 
Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av kön 
inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt ibgo.se.. Men 
beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle vårt tapp se ut som 
nedan. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 
Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr 
Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr 
Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 
Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr 
Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr 
Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till 100 kr/ 
bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid en ändring av endast 
Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi 
förlora ca 25’200 kr. 

 
"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får bidrag för 
varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som ska omfatta minst 
sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär 
att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för 
ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter inskickade årliga handlingar." 
 
 
Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar 
ändras från fem till tre.  
Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög sjukfrånvaro tex 
vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i förskoleålder har högre sjukfrånvaro 
än äldre barn. 
 
 
Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.  
Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur detta slår 
mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej heller 
Aktivitetsstödet. 
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Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 
från dagens 15/2 respektive 15/8.  
Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar vårt 
arbete. 
 
 
Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 
 
Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag 
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i 
bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i 
simhallar/idrottshallar. 
 
 
Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. 
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 
850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och 
några pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % 
bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se 
nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: 
Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår inte 
tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och över 2000st 
aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2. 
Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett Lokalbidrag 
på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den ändring gynnar oss i så 
fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en ändring av ålder och 
Grundbidrag. 
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Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 
från dagens 15/2 respektive 15/8.  
Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar vårt 
arbete. 
 
 
Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 
 
Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag 
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i 
bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i 
simhallar/idrottshallar. 
 
 
Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. 
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 
850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och 
några pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % 
bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se 
nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: 
Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår inte 
tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och över 2000st 
aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2. 
Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett Lokalbidrag 
på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den ändring gynnar oss i så 
fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en ändring av ålder och 
Grundbidrag. 
 

 

 
 
"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till Stadsdelar och nu 
senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare organisationen. Vid den senaste 
omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Under denna period har Träffpunkt Simonsland, med införandet av 
lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser 
väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att 
stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge." 
 
 
Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 
kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal. 
 
 
Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 
timmar/vecka.  
Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag. 
 
 
Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om anläggningsbidrag eller 
anläggningslån. 
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 
 
Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se 
nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på Nivå 13 
och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646 aktiviter (enligt våra 
uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår uppgifterna rätt. 
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Från ibgo.se: 

 
Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal 
medlemmar och antal aktiviteter. 
 

 
 
 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs 
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då 
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för våra 
träningsgrupper. 
 
 
Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 
000 kr. 
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
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Från ibgo.se: 

 
Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal 
medlemmar och antal aktiviteter. 
 

 
 
 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs 
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då 
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för våra 
träningsgrupper. 
 
 
Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 
 
Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 
000 kr. 
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 

 
Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som en 
tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu 84 st 
simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12 år. Många av 
våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp vid 8-9-årsåldern. Om 
förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för simklubbar som bedriver 
simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt. Deltagare i vår simskola är unga och skall 
vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid 7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som 
riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år. 
 
Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya bidragsreglerna. 
 
Med Vänliga Hälsingar 
Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson 
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Nya bidragsregler för Fritid- och folkhälsonämnden 
Remiss från Liberalerna i Borås 
 
Vid Fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att 
genomföra den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) 
och Cecilia Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet 
med uppdraget. Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp 
utan beslut i nämnden. 
 
§ 73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande 
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande 
från respektive parti i nämnden.  
 
Beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till att ingå i 
styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag”. Partierna 
rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i augusti. 
 
Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har 
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. 
Referensgruppen har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har 
presenterat delar av förslaget och inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat 
synpunkter om att t.ex. titta på andra kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. 
jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av 
kommunens bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden 
förlängdes till den 25 september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. 
 

Synpunkter 
Fritid- och folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara 
för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i 
kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för 
motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med 
att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och 
god hälsa.  
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 605

 

 
Nya bidragsregler för Fritid- och folkhälsonämnden 
Remiss från Liberalerna i Borås 
 
Vid Fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att 
genomföra den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) 
och Cecilia Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet 
med uppdraget. Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp 
utan beslut i nämnden. 
 
§ 73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande 
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande 
från respektive parti i nämnden.  
 
Beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till att ingå i 
styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag”. Partierna 
rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i augusti. 
 
Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har 
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. 
Referensgruppen har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har 
presenterat delar av förslaget och inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat 
synpunkter om att t.ex. titta på andra kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. 
jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. 
 
Fritid- och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av 
kommunens bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden 
förlängdes till den 25 september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. 
 

Synpunkter 
Fritid- och folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara 
för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i 
kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för 
motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med 
att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och 
god hälsa.  
 
 
 

 

 
 
För Liberalerna Borås är det av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som 
möjligt går till föreningar som arbetar aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en 
god föreningsdemokrati och som arbetar med att erbjuda aktiviteter som medborgare av 
olika åldrar efterfrågar.  
 
Borås Stad, en kommun med 112 000 invånare, har inte något damlag i någon sport på 
elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande kommuner i Sverige (enligt en 
sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till damidrott. Vi anser att 
kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att arbeta aktivt 
med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar enbart 
går till föreningar som inte är könsdiskriminerande.  
 
I förslaget skrivs det om värdegrunden för Borås Stads bidragsregler och det är en bra text. 
Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och belöning/bestraffning för de som inte 
arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga bärare av demokratiutveckling, 
som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en 
jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund. Mot bakgrund av det 
anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar skattemedel 
varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går emot 
den demokratiska ordningen vi alla lever efter. 
 
Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet 
medlemmar man har. Det kan finnas föreningar med tusentals medlemmar som har 
verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva medlemmar) och det kan 
finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor mängd personer. Vi 
menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som föreningarna 
genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver. 
 
Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och 
förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är 
viktigt att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna 
måste vara tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går 
utifrån objektiva kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är 
ogenomtänkta eller dåligt utförda. Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa 
bidrag och rutiner måste utarbetas. 
 
Det är därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna – 
utvärdera de nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går 
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till föreningar som vi inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som 
könsdiskriminerar.
 
Liberalernas kommunfullmäktigegrupp genom 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd 
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till föreningar som vi inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som 
könsdiskriminerar.
 
Liberalernas kommunfullmäktigegrupp genom 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd 

Remissvar Kristdemokraterna   
 

Remissvar: Förslag till utformning av framtida bidragsnormer för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Inledningsvis välkomnar vi arbetet med att skapa nya bidragsregler som har utgångspunkt i skapa 
likvärdighet och tydlighet. 
 
Våra synpunkter: 
 
Vi motsätter oss att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år till 7-25 år. 
Vi menar att det är en orimlig prioritering att en så stor åldersgrupp vuxna, som de mellan 21 och 25 
år, blir bidragsberättigade på bekostnad av 6-åringars deltagande i fritidsaktiviteter. Det skulle 
framförallt ha en negativ effekt på föreningar som håller på med simning och gymnastik, då de har 
många deltagare i denna ålder. Det är av stor vikt att ha hög ambition och stimulera till simkunnighet 
i unga år. Vår inställning är att fokus för kommunens stöd bör ligga på barn och unga och inte 
förskjutas till vuxna. 
 
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och 
inte ändras till ” religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande 
formuleringen har fungerat medan den föreslagna formuleringen är svårtolkad. Om avsikten inte är 
att genomföra en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella behöver inte 
den hittillsvarande skrivningen förändras. ”Laga inte det som inte är trasigt”. 
 
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del. Inte enbart en rörlig del. Den rörliga delen per 
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas. Detta skulle gynna mindre föreningar vilket vi 
menar är angeläget. 
 
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. För många föreningar är 
den största utmaningen att rekrytera ledare. 
 
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med 
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i 
naturen. 
 
Driftbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka. Vi anser att skrivningen i 
avsnittet är för diffus. Krävs det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år är 
ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per vecka trots att man har 4 
grupper per vecka á 2 timmar.  
 
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser 
vi att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få ett 
ytterligare tillägg för klara av sina hyror.  
 
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är 
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas. Att synpunkten om oförändrat åldersintervall 
tillgodoses ser vi som en förutsättning för att vi ska kunna stödja ett sammantaget förslag om nya 
bidragsregler. 
 

För Kristdemokraterna 

Magnus Sjödahl 
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Remissvar 
Moderata Samlingspartiet  
2019-09-25   

 

 

Remissvar – Bestämmelser för nya bidragsregler från Moderata Samlingspartiet i Borås 
 
Moderaterna i Borås välkomnar inledningsvis ambitionen med det liggande förslaget till nya 
bestämmelser för föreningsbidrag – att de ska vara likvärdiga, tydliga och lättbegripliga. 
 
Vi har dock ett antal synpunkter vi önskar lämna: 
 
Moderaterna motsätter sig att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år 
till 7-25 år. Det är inte rimligt att en så stor åldersgrupp vuxna som de mellan 21 och 25 år ska vara 
bidragsberättigad. Moderaternas inställning är att människor, särskilt vuxna, i så stor utsträckning 
som möjligt ska ges såväl frihet som ansvar över sina egna liv - och med det möjlighet att stå på egna 
ben och växa av egen kraft. Att i allt för hög utsträckning premiera vuxna som valt att spendera sin 
fritid som föreningsaktiva, på bekostnad av de som valt att ägna fritiden åt annat, strider mot tanken 
vår tanke om den individuella friheten, liksom principen om att invånare av kommunen ska ges 
likvärdig service, oavsett livsval. 
 
Moderaterna anser att det offentliga framförallt ska prioritera att ge barn likvärdiga chanser till 
idrott, fritid och rörelse. Det anser vi är överordnat ökade bidrag till vuxna. Därför är det bekymrande 
att liggande förslag innebär att inte heller 6-åringars deltagande längre ska ge särskilt bidrag. De lägre 
bidragen till de yngre barnens idrottande drabbar framförallt simning och gymnastik, som har många 
deltagare i denna ålder. Det är särskilt bekymrande med tanke på hur viktigt det är att stimulera 
simkunnighet i unga år. Därför anser vi också att vore mer önskvärt med en justering för att täcka 
yngre barn, t.ex. från 5 år och uppåt, snarare än att ökade bidrag till vuxna ges.  
 
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och 
inte ändras till ”religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande 
formuleringen har fungerat medan den föreslagna är svårtolkad. Om avsikten inte är att genomföra 
en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella erfordras inte någon 
förändrad skrivning. ”Laga inte det som inte är trasigt”. 
 
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del, inte enbart av en rörlig. Den rörliga delen per 
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas. 
 
Under grundläggande krav punkt 2 anser vi att det bör tilläggas att föreningarna ska delta i de 
dialogmöten med kommunen som de kallas till. Det skulle till exempel underlätta för kommunen att 
stävja missbruk av föreningsbidrag och motverka förekomst av föreningar som exempelvis 
underblåser hedersförtryck eller annat som inte har i vår kommun att göra.  
 
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. Hos många föreningar är 
den största utmaningen att rekrytera ledare. 
 
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med 
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i 
naturen. 
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Remissvar 
Moderata Samlingspartiet  
2019-09-25   

 

 
Skrivningen om att det för driftsbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka 
framstår som aningen oklar. Är det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år 
är ett uppfattar vi vara ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per 
vecka trots att man har 4 grupper per vecka á 2 timmar.  
 
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser 
vi även att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få 
ett ytterligare tillägg för klara av sina lokalhyror. I första hand anser vi dock att det bör genomföras 
en lokalöversyn, som syftar till att de lokalresurser som finns ska användas så effektivt som möjligt. 
Till exempel vore det önskvärt att Borås Stad prövar möjligheten att samförlägga olika träffpunkter 
och mötesplatser innan det att ställning tas till andra, mer omfattande förändringar på området.  
 
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är 
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas och särskilt att synpunkten om oförändrat 
åldersintervall för bidragsberättigande tillgodoses. I vilket fall ställer sig Moderaterna frågande kring 
huruvida hela systemet bör förändras på en gång, eftersom det leder till att konsekvenserna av 
besluten blir betydligt mer svårförutsedda. Vi föredrar snarare en ordning där enskilda parametrar 
skruvas på en i taget. På så vis blir det enklare för ansvariga politiker liksom för medborgarna att 
förstå och förutse konsekvenserna av de justeringar som föreslås och eventuellt genomförs.  
 
Tas inga av synpunkter i beaktande, inklusive det om stegvis införande, är vi inte främmande för att 
helt och hållet motsäga oss att en totalförändring av nuvarande bidragssystem genomförs.  
 
Vid en förändring, oavsett i vilken form den sker, bör en utvärdering med avseende på dess 
konsekvenser vara initierad inom 12 månader från dess att förändringen genomfördes.  
 

För Moderata Samlingspartiet i Borås  

Annette Carlson (M) 

Hasse Ikävalko (M) 
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2019-09-24 
 
Avs:    Till: 
Dans o GF Borås Flugan   Borås Kommun 
Royal Cheer & Dance   Fritids och Folkhälsonämnden 
 
 
 
 
Yttrande kring de föreslagna bidragsregler som avses börja 
gälla 2020-01-01 
 
 
Vårt yttrande kring de föreslagna bidragsbestämmelserna rör sig i huvudsak kring två 
föreslagna åldersgränser. Dels undre gränsen för deltagare och dels minimiåldern för tränare. 
 
 
Åldersgränsen för bidragsberättigade deltagare föreslås vara 7-25 år. 
Med anledning av att både vår förenings syfte och Borås Kommuns syfte är att forma goda 
samhällsmedborgare att tidigt lära sig ett livslångt hälsoperspektiv, anser vi att det är för sent 
att skola in deltagarna i gruppburen, hälsofrämjande föreningsverksamhet vid 7 års ålder.  
 
Barn idag har redan slussats in i gruppverksamhet genom start i förskoleklass det år man 
fyller sex år. Redan innan dess grupperas barnen i s.k. sistaårsverksamhet i 
femårsverksamheten på förskolan där syfte är att ge barnen insikt i ansvarstagande. Ett 
ansvarstagande som gäller både för den egna individen, gruppen och samhället. 
 
Att man då inte ska få vara en bidragsberättigad deltagare i en hälsofrämjande 
fritidsverksamhet i Borås Kommun är förkastligt.  
 
Vi anser att verksamhet där barnen på ett lekfullt sätt får vara bidragsberättigade deltagare i en 
organiserad, fostrande miljö med rörelseglädje och fysisk aktivitet bör vara vad Borås 
Kommun stöttar. 
 
I vår förening bedriver vi idrott med anslutning till Svenska Gymnastikförbundet och Svenska 
Cheerleadingförbundet. På SvGF:s sida står bla. Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk 
träning för de allra minsta. Vidare, där Bamsegympan beskrivs ytterligare står följande; 
 
Bamsegympa 
Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken 
och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans 
vänner.   
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2019-09-24 
 
Avs:    Till: 
Dans o GF Borås Flugan   Borås Kommun 
Royal Cheer & Dance   Fritids och Folkhälsonämnden 
 
 
 
 
Yttrande kring de föreslagna bidragsregler som avses börja 
gälla 2020-01-01 
 
 
Vårt yttrande kring de föreslagna bidragsbestämmelserna rör sig i huvudsak kring två 
föreslagna åldersgränser. Dels undre gränsen för deltagare och dels minimiåldern för tränare. 
 
 
Åldersgränsen för bidragsberättigade deltagare föreslås vara 7-25 år. 
Med anledning av att både vår förenings syfte och Borås Kommuns syfte är att forma goda 
samhällsmedborgare att tidigt lära sig ett livslångt hälsoperspektiv, anser vi att det är för sent 
att skola in deltagarna i gruppburen, hälsofrämjande föreningsverksamhet vid 7 års ålder.  
 
Barn idag har redan slussats in i gruppverksamhet genom start i förskoleklass det år man 
fyller sex år. Redan innan dess grupperas barnen i s.k. sistaårsverksamhet i 
femårsverksamheten på förskolan där syfte är att ge barnen insikt i ansvarstagande. Ett 
ansvarstagande som gäller både för den egna individen, gruppen och samhället. 
 
Att man då inte ska få vara en bidragsberättigad deltagare i en hälsofrämjande 
fritidsverksamhet i Borås Kommun är förkastligt.  
 
Vi anser att verksamhet där barnen på ett lekfullt sätt får vara bidragsberättigade deltagare i en 
organiserad, fostrande miljö med rörelseglädje och fysisk aktivitet bör vara vad Borås 
Kommun stöttar. 
 
I vår förening bedriver vi idrott med anslutning till Svenska Gymnastikförbundet och Svenska 
Cheerleadingförbundet. På SvGF:s sida står bla. Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk 
träning för de allra minsta. Vidare, där Bamsegympan beskrivs ytterligare står följande; 
 
Bamsegympa 
Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken 
och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans 
vänner.   
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Vi har sedan 2008, då detta koncept erbjöds via Sv GF, kunnat erbjuda Bamsegympa till barn 
i Borås Kommun. Vi är certifierad Säker Förening och lever efter det, vilket innebär att vi har 
mycket ledartätt på den här sortens verksamhet. Vi vill att både deltagare och föräldrar ska 
känna sig trygga när barnen är i vår verksamhet. Utbildning och övriga omkostnader för 
ledare, specifikt material för Bamsegympa samt lokalkostnader är saker som kräver ekonomi. 
Vi vill att familjer från alla samhällsklasser ska ges samma möjligheter och kunna vara med i 
vår förening, varför vi håller våra avgifter låga.  
 
Med anledning av ovanstående anser vi att den nedre åldersgränsen för 
bidragsberättigade deltagare ska vara 3 år. Definitivt för föreningar som är anslutna till 
Svenska Gymnastikförbundet!   
 
 
Åldersgränsen för bidragsberättigad ledare 
Unga idag slits mellan olika fokus. Ofta attraheras de av digitala och sociala medier, vilket 
innebär ett oroväckande frekvent stillasittande. Att unga väljer att avsluta sina egna 
träningssatsningar kan bero på att de inte längre orkar. Om man då kan fånga upp dem genom 
att erbjuda en möjlighet att vara ledare, hjälpledare eller assisterande ledare ges de en 
möjlighet att återfå sitt intresse för rörelse. Det ger också föreningar möjlighet att lösa 
ledarbristen när många föräldrar inte hinner hjälpa till i föreningslivet p.g.a. yrkeslivets 
arbetsbelastning. 
 
Genom SvGF ges en utbildning till unga ledare och föräldrar. Den heter Hjälpledarutbildning. 
Den arrangeras av person som är godkänd av SvGF att genomföra kursen, alltså en erfaren 
ledare som har sanktionerats av SvGF att vara utbildare. Minimiålder för att få delta på denna 
kurs är 13år.  
 
 För att ge unga människor chansen att formas till en ansvarstagande och hälsofrämjande 
individ inom Borås Kommun, anser vi därför att åldern för bidragsberättigade ledare ska 
ges till ledare fr.o.m. det år de fyller 13 år. Definitivt för ledare som är verksamma inom 
föreningar som är anslutna till Svenska Gymnastikförbundet! 
 
 
Dessutom ska det vara möjligt för en ledare att vara bidragsberättigad för mer än ett tillfälle 
per kväll, då det vissa kvällar ofta uppstår tränarbrist. 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
DGBF Flugan styrelse 
på uppdrag 
Sofia Blom, sekreterare 
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Remissvar avseende nya bidragsregler gällande  
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,  
diarienummer FOFN 2019-00091. 
  
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande nya 
bidragsregler. 
  
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns en 
bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt inom en 
snar framtid.  
  
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den 
enskilde individen.  
  
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något 
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn och 
ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet 
  
Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för 
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.  
  
Anläggningslån 
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall 
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. 
Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa ärenden löpande under kalenderåret, så att inte 
eventuella projekt tappar fart. 
  
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt 
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt. 
  
 Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte 
medför stora förändringar för berörda. 
  
Borås den 25 september 2019  
 
 
För Centerpartiet i Borås 
 
 
Karl-Eric Nilsson 
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Remissvar avseende nya bidragsregler gällande  
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,  
diarienummer FOFN 2019-00091. 
  
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande nya 
bidragsregler. 
  
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns en 
bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt inom en 
snar framtid.  
  
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den 
enskilde individen.  
  
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något 
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn och 
ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet 
  
Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för 
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.  
  
Anläggningslån 
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall 
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. 
Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa ärenden löpande under kalenderåret, så att inte 
eventuella projekt tappar fart. 
  
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt 
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt. 
  
 Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte 
medför stora förändringar för berörda. 
  
Borås den 25 september 2019  
 
 
För Centerpartiet i Borås 
 
 
Karl-Eric Nilsson 
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BREDAREDS IF 2019-09-25 
 
 
 
 
 
Till fritid- och folkhälsonämnden, Borås Stad 
Ert ärende FOFN 2019-00091 
 
 
 
 
Synpunkter på förslag på ändrade bidragsregler 
 
Sammanfattning 
De synpunkter som Bredareds IF främst vill lyfta fram är: 

• Bredareds IF ställer sig inte bakom hur beloppen är fördelade i bidraget ”Verksamhetsstöd”. 
Beloppen i bidraget ”Verksamhetsstöd” bör vara proportionellt till antal aktiviteter 
(alternativt till medlemmar), så att bidraget blir likvärdigt och rättvist. Bidraget i nuvarande 
förslag varierar mellan 62 kronor och 182 kronor per aktivitet, vilket är en omotiverad 
variation! Se föreningens förslag på utformning längre fram i dokumentet.  

• Om åldern för bidragsberättigade ska ändras från 6-20 år till 7-25 år bör Borås Stad motivera 
det bättre än det idag görs i underlaget. Bredareds IF har uppfattningen att med föreslagen 
förändring av bidragsåldern prioriterar Borås Stad senioridrott till förmån för rörelse för barn 
i unga åldrar. Bredareds IF efterfrågar fakta som stöd för förändringen. 

 
Synpunkter från Bredareds IF 
Bredareds IF konstaterar att själva systemet för bidrag till idrottsföreningar i stort sett är oförändrad. 
Den största förändringen är att åldern för bidragsberättigade medlemmar för idrottsföreningar 
ändras från 6-20 år till 7-25 år.  
 
Bredareds IF tycker att det är av vikt att föreningar, för att erhålla bidrag, bedrivs med en god och 
sund värdegrund. Föreningen tycker att det är bra att t.ex. certifiering enligt säker och trygg förening 
är ett krav. En annan värdegrund skulle kunna vara att inte toppa lag för unga åldrar, vilket idag inte 
är något krav för att få bidrag. Borås Stad skulle kunna ställa ytterligare krav på något av bidragen för 
att markera sitt ställningstagande.  
 
Det är bra att värdet av eget arbete tydliggörs vid anläggningsbidrag och anläggningslån.  
 
Bredareds IF tycker att det är positivt att driftbidraget för egna lokaler är ett fast belopp. Det ger ökat 
incitament att hålla nere kostnaderna vid underhåll, samtidigt som det är viktigt att föreningar med 
ägda lokaler sköter det löpande underhållet.  
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BREDAREDS IF 2019-09-25 
 
 
 
 
 
Till fritid- och folkhälsonämnden, Borås Stad 
Ert ärende FOFN 2019-00091 
 
 
 
 
Synpunkter på förslag på ändrade bidragsregler 
 
Sammanfattning 
De synpunkter som Bredareds IF främst vill lyfta fram är: 

• Bredareds IF ställer sig inte bakom hur beloppen är fördelade i bidraget ”Verksamhetsstöd”. 
Beloppen i bidraget ”Verksamhetsstöd” bör vara proportionellt till antal aktiviteter 
(alternativt till medlemmar), så att bidraget blir likvärdigt och rättvist. Bidraget i nuvarande 
förslag varierar mellan 62 kronor och 182 kronor per aktivitet, vilket är en omotiverad 
variation! Se föreningens förslag på utformning längre fram i dokumentet.  

• Om åldern för bidragsberättigade ska ändras från 6-20 år till 7-25 år bör Borås Stad motivera 
det bättre än det idag görs i underlaget. Bredareds IF har uppfattningen att med föreslagen 
förändring av bidragsåldern prioriterar Borås Stad senioridrott till förmån för rörelse för barn 
i unga åldrar. Bredareds IF efterfrågar fakta som stöd för förändringen. 

 
Synpunkter från Bredareds IF 
Bredareds IF konstaterar att själva systemet för bidrag till idrottsföreningar i stort sett är oförändrad. 
Den största förändringen är att åldern för bidragsberättigade medlemmar för idrottsföreningar 
ändras från 6-20 år till 7-25 år.  
 
Bredareds IF tycker att det är av vikt att föreningar, för att erhålla bidrag, bedrivs med en god och 
sund värdegrund. Föreningen tycker att det är bra att t.ex. certifiering enligt säker och trygg förening 
är ett krav. En annan värdegrund skulle kunna vara att inte toppa lag för unga åldrar, vilket idag inte 
är något krav för att få bidrag. Borås Stad skulle kunna ställa ytterligare krav på något av bidragen för 
att markera sitt ställningstagande.  
 
Det är bra att värdet av eget arbete tydliggörs vid anläggningsbidrag och anläggningslån.  
 
Bredareds IF tycker att det är positivt att driftbidraget för egna lokaler är ett fast belopp. Det ger ökat 
incitament att hålla nere kostnaderna vid underhåll, samtidigt som det är viktigt att föreningar med 
ägda lokaler sköter det löpande underhållet.  
 

Bredareds IF anser att beloppen i fördelningsmodellen för bidraget verksamhetsstöd bör justeras. 
Under ”Syftet” för bidraget står att ju större föreningen är ju större är i regel kostnader för 
exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar. Det kan Bredareds IF ställa sig bakom, 
men Bredareds IF ställer sig INTE bakom att större föreningar proportionellt ska få mer i bidrag än 
mindre föreningar. Varför ska den lilla föreningen få 67 kronor per aktivitet, medan den större får 
175 kronor per aktivitet?  Bredareds IF anser att detta är direkt felaktigt. Föreningar ska få lika 
mycket PER aktivitet (och/eller per medlem), på så sätt får större föreningar mer i bidrag för sina 
högre kostnader, vilket blir likvärdigt och rättvist. 
 

 
 
Konsekvenser för Bredareds IF 
Förslaget innebär, i den nivå på aktiviteter och medlemmar som Bredareds IF har (2018), en 
minskning av bidrag för föreningens existens och barn- och ungdomsverksamheten på 28 tkr. 
Lokalbidraget ökar med 8 tkr. Sammantaget innebär förslaget en intäktsminskning för föreningen 
med omkring 20 tkr, vilket för Bredareds IF, givetvis kommer att vara kännbart. Bredareds IF kan 
ställa sig bakom förändringar av bidragen även om de innebär minskade intäkter för föreningen, om 
förändringarna utgår från välgrundade motiveringar.  
 
Bredareds IF´s styrelse 
 
Marita Haglund, ordförande 

Fördelningsmodell av verksam-
hetsstöd enligt nuvarande förslag Beräkningar utifrån förslaget FÖRSLAG FRÅN BREDAREDS IF 

Nivå 

Medlem-
mar  

7-25 år 
Aktivi-
teter Bidrag, kr 

Aktivi-
teter per 
medlem 

Bidrag, kr 
per 

medlem 
Bidrag per 
aktivitet 

Bredareds IF 
föreslår lika belopp 

per aktivitet 
(alternativt per 

medlem). 
I exemplet nedan 

har 160 kronor per 
aktivitet används.  

Bidrag, kr 
Bidrag per 
aktivitet 

1 25 150 10 000 6,0 400 67 kr 24 000 160 kr 
2 50 200 22 500 4,0 450 113 kr 32 000 160 kr 
3 75 250 35 000 3,3 467 140 kr 40 000 160 kr 
4 100 350 50 000 3,5 500 143 kr 56 000 160 kr 
5 125 450 75 000 3,6 600 167 kr 72 000 160 kr 
6 150 550 100 000 3,7 667 182 kr 88 000 160 kr 
7 175 700 125 000 4,0 714 179 kr 112 000 160 kr 
8 200 850 150 000 4,3 750 176 kr 136 000 160 kr 
9 225 1000 175 000 4,4 778 175 kr 160 000 160 kr 

10 250 1250 200 000 5,0 800 160 kr 200 000 160 kr 
11 275 1400 225 000 5,1 818 161 kr 224 000 160 kr 
12 300 1550 250 000 5,2 833 161 kr 248 000 160 kr 
13 400 1700 300 000 4,3 750 176 kr 272 000 160 kr 
14 500 1850 325 000 3,7 650 176 kr 296 000 160 kr 
15 600 2000 350 000 3,3 583 175 kr 320 000 160 kr 
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Till Borås Stad 
Föreningsenheten 
2019-09-25 
 
 
Yttrande gällande uppdatering av kommunbidrag till föreningar 
 
 
Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur 
den nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra 
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av 
ett arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och 
barn.  
Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara 
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN 
SITT MODERSMÅL?  
 
Brevet är undertecknat och framtaget av: 
 
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska föreningen 
samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare 3000 
medlemmar i Borås. 

 
Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för 
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet. 
 
Demokratin i beslutsförfarandet: 

Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en passiv del i 
demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en avgörande faktur för 
oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut. Ingen har erbjudit 
(bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och viktigt i föreningslivet. Vi 
känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att bestämma för att ändra utan att 
involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att tänka på samtliga föreningar som ska 
påverkas negativt. 

 
Modersmål: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 
ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 
områden ( Lgr 11). 

Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar. Språk 
är väldigt viktig del av integration i svenska samhället. 

Ansträngningar att bevara modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn 
och ungdomar har etablerats i det svenska samhället. 
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Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är en stor fördel för samhället att många 
människor är flerspråkiga. 

Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en 
naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt modersmål 
från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella bakgrunden. Det är viktigt 
att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket som dess viktigaste grund. 

 

Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål inom skolundervisning. 
Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket, det är bara vägledning i vad 
elever ska arbeta med. 

Barnen behöver öva, det vill säga prata och använda språket i olika sammanhang och därför 
behöver vi stöd för att hjälpa barnen att lära sig sitt modersmål. 

I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full användning av det. 

Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan. 

Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos våra 
medlemmar och i synnerhet hos barn. 

Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan. 

 

För att möta den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om 
modersmål och att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena. 

Den inställningen innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med 
relevanta institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller. 

 

Allt som sagts ovan är känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är 
medvetna om att Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten, 
utan igenom medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en 
miljon medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är 
svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att 
samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man är 
välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri. 

Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla vidare 
tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu bättre 
välfärdsland och som de vill vara stolta över. 
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Föreningarnas överlevnad 

Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid förening till exempel har 600 
medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år och det är samma för Multaka 
Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i bidrags reglar betyder att föreningarna inte 
kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en 
god funktion och är en förlängd arm för samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur 
borde se oss som sitt komplement. Kommunen och vi måste samverka. 

 

Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga i 
deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn 
(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där medlemmar 
kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi vädjar och vill att 
föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi som förening fyller en 
betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till olika förvaltningar och bolla 
vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig för oss att hitta i möblemanget hos 
olika förvaltningar.  

Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att se ut i 
våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror och antal 
aktiviteter som kommer att reduceras.  

 

 

MVH  

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska föreningen, 
Afghanska Kultur F  
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-10-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 
 

  

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 
med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 
2020; 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 
läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 
ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 
i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 
bra och godtagbara lösningar för respektive förening.  

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 
medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 
jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
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samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har 
på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på 
det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla 
kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal 
tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga 
föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal 
pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och 
utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till 
var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att 
föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock 
max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.  
 
Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället 
få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta 
föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader 
som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte 
att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.  
 
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har 
varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler) 
föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet 
föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen 
uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar 
får som har egna verksamhetslokaler. 
 
I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den 
bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och 
dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.  

Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det 
sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär 
en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem 
deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis, 
bordtennis och badminton).  
 
Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet. 
Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen 
och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill 
uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 
verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 623

Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har 
på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på 
det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla 
kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal 
tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga 
föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal 
pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och 
utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till 
var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att 
föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock 
max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.  
 
Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället 
få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta 
föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader 
som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte 
att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.  
 
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har 
varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler) 
föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet 
föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen 
uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar 
får som har egna verksamhetslokaler. 
 
I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den 
bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och 
dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.  

Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det 
sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär 
en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem 
deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis, 
bordtennis och badminton).  
 
Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet. 
Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen 
och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill 
uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 
verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-

Borås Stad 
  Sida 

3(4) 
 

 

talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en 
föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa 
föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande 
bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med 
mera. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför som det ”traditionella 
stödet till exempelvis idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och 
föreningar/organisationer med liknande organisationsform. Dessa 
organisationer har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, 
ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en beprövad 
verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som läxläsning och 
hemspråksundervisning inte längre klassas som bidragsberättigad. Då 
föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för liknande verksamhet 
inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av bidrag från skolverket. 
 
Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar 
och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar, 
exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala 
omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003. 
Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika 
föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad 
medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken 
kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar 
idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem. 
Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är 
100 kr/medlem. 
 
Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25 
medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250 
000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i 
dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en 
stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en 
större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas 
storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att 
maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge 
föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Sammanställning av förändringar 
3. Utredningsmaterial 
4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 
5. Inkomna remissvar                                
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Samverkan 
Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk 
styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och 
förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer, 
informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer, 
tjänstepersoner samt politiker. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 625

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

Samverkan 
Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk 
styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och 
förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer, 
informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer, 
tjänstepersoner samt politiker. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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2019-10-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 
nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 
innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 
verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 
förändras inte.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 
med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden under nämndens 
sammanträde 5 november 2019;  
 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 
i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 
bra och godtagbara lösningar för respektive förening. 

 
Samt senast den 31 mars 2020; 
 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 
läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 
ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 
 

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 
medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 
jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 
 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.        

Protokollsanteckning 
(bilaga 1) Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga 
sektorn en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers 
frivilliginsatser, de ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i 
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2019-10-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, 
kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. 
Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 
Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
För Sverigedemokraterna 
Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman (SD) 
Ersättare     
 
Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Amelie Bergman (SD) reserverar sig till förmån 
mot sitt eget beslutsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, 
kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. 
Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 
Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
För Sverigedemokraterna 
Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman (SD) 
Ersättare     
 
Reservation 
Sverigedemokraterna, genom Amelie Bergman (SD) reserverar sig till förmån 
mot sitt eget beslutsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Yrkanden 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Amelie Bergman (SD) lägger ett alternativt förslag och yrkar till förmån för sitt 
eget förslag (bilaga 2). 
 
Magnus Sjödahl (KD) yrkar på ett tilläggsyrkande (se bilaga 3).  
 
Ordföranden finner att nämnden bifaller enligt ordförandes förslag.    
 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-10-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Ronny Svensson (L) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-10-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 15 oktober 2019 13:26 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Hans Andersson; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
Bifogade filer: Beslut-201900091-FOFN-§ 147.pdf; 1. Bilaga 1 -  Förslag till Nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden - Reviderad.pdf; 1. Bilaga 2 -  
Sammanfattning ändringar.pdf; 1. Bilaga 3 -  UTREDNING - Inledning uppdrag 
metod.pdf; 1. Bilaga 4 -  Remissvar Nya föreningsbidrag med 
kommentarer.pdf; 1. Bilaga 5 - inkomna remissvar.pdf; 1. Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 1 till protokoll.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 2 till protokoll.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 3 till protokoll.pdf 

 
Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2019-10-14 § 147 avseende Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 15 oktober 2019 13:26 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Hans Andersson; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
Bifogade filer: Beslut-201900091-FOFN-§ 147.pdf; 1. Bilaga 1 -  Förslag till Nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden - Reviderad.pdf; 1. Bilaga 2 -  
Sammanfattning ändringar.pdf; 1. Bilaga 3 -  UTREDNING - Inledning uppdrag 
metod.pdf; 1. Bilaga 4 -  Remissvar Nya föreningsbidrag med 
kommentarer.pdf; 1. Bilaga 5 - inkomna remissvar.pdf; 1. Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 1 till protokoll.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 2 till protokoll.pdf; Fritids- och 
folkhälsonämnden 2019-10-14 bilaga 3 till protokoll.pdf 

 
Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2019-10-14 § 147 avseende Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 
Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 

Borås 
2019 10 14 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Ärende 4. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Protokollsanteckning  

Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en 
tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de 
ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har 
en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan 
och demokratin. 

Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
 
 
 
 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman(SD) 
Ersättare 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-10-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 
 

  

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. 
Nämnden föreslår ytterligare revideringar som framkommer i det reviderade 
förslaget som presenterades på mötet. Det nya bidragssystemet behöver vissa 
anpassningar under ett till två år, då innevarande års aktiviteter och medlemmar 
ligger till grund för nästa års verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för 
det nya bidragssystemet förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 
med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 
2020; 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 
läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 
ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 
i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 
bra och godtagbara lösningar för respektive förening.  

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 
medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 
jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.   

- Att utveckla formerna för hur föreningarna i framtiden ska redovisa en 
verksamhetsplan för sammanhållning på det lokala planet.      

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
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501 80 Borås 

Besöksadress 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-10-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 
 

  

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 
bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 
reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. 
Nämnden föreslår ytterligare revideringar som framkommer i det reviderade 
förslaget som presenterades på mötet. Det nya bidragssystemet behöver vissa 
anpassningar under ett till två år, då innevarande års aktiviteter och medlemmar 
ligger till grund för nästa års verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för 
det nya bidragssystemet förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 
med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 
2020; 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 
läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 
ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 
i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 
bra och godtagbara lösningar för respektive förening.  

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 
medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 
jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.   

- Att utveckla formerna för hur föreningarna i framtiden ska redovisa en 
verksamhetsplan för sammanhållning på det lokala planet.      

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 

Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har 
på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på 
det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla 
kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal 
tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga 
föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal 
pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och 
utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till 
var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att 
föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock 
max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.  
 
Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället 
få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta 
föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader 
som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte 
att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.  
 
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har 
varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler) 
föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet 
föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen 
uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar 
får som har egna verksamhetslokaler. 
 
I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den 
bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och 
dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.  

Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det 
sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär 
en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem 
deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis, 
bordtennis och badminton).  
 
Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet. 
Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen 
och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill 
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uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 
verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-
talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en 
föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa 
föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande 
bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med 
mera. Nämnden anser att etniska föreningar som inte verkar inom 
minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, då 
dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och där med ej följer 
värdegrunden för Borås stad. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför 
som det ”traditionella stödet till exempelvis idrotten, scouterna, 
nykterhetsrörelsen och föreningar/organisationer med liknande 
organisationsform. Dessa organisationer har en lång tradition som bärare av 
sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en 
beprövad verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som 
läxläsning och hemspråksundervisning inte längre klassas som 
bidragsberättigad. Då föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för 
liknande verksamhet inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av 
bidrag från skolverket. 
 
Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar 
och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar, 
exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala 
omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003. 
Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika 
föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad 
medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken 
kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar 
idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem. 
Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är 
100 kr/medlem. 
 
Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25 
medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250 
000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i 
dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en 
stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en 
större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas 
storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att 
maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge 
föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
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uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 
verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-
talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en 
föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa 
föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande 
bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med 
mera. Nämnden anser att etniska föreningar som inte verkar inom 
minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, då 
dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och där med ej följer 
värdegrunden för Borås stad. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför 
som det ”traditionella stödet till exempelvis idrotten, scouterna, 
nykterhetsrörelsen och föreningar/organisationer med liknande 
organisationsform. Dessa organisationer har en lång tradition som bärare av 
sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en 
beprövad verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som 
läxläsning och hemspråksundervisning inte längre klassas som 
bidragsberättigad. Då föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för 
liknande verksamhet inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av 
bidrag från skolverket. 
 
Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar 
och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar, 
exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala 
omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003. 
Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika 
föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad 
medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken 
kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar 
idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem. 
Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är 
100 kr/medlem. 
 
Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25 
medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250 
000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i 
dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en 
stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en 
större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas 
storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att 
maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge 
föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

2. Sammanställning av förändringar 
3. Utredningsmaterial 
4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 
5. Inkomna remissvar                                

Samverkan 
Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk 
styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och 
förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer, 
informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer, 
tjänstepersoner samt politiker. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

Jan Nilsson(SD), ledamot 
 
Amelie Bergman(SD), ersättare 
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Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  
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Förslag till utformning av framtida 
bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  

 

  

Kategorisering av bidrag 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en 
beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns 
villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de har för 
verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala bidragssystem. 

För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande 
matris. Se bilaga 1.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

 Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 

eller annat främlingsfientligt uttryck. 
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-

fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 

Stöd till 

Föreningar 
(organisering) 

Stöd till  

Barn och 
ungdomsverksamh

et 

Stöd till  

 Utveckling av 
föreningsverksamhet 

 

Stöd till  

Evenemang 
 

Stöd till 

Riktade insatser 
 

Stöd till  

Lika rättigheter 
och möjligheter 

 

Stöd till 

Ungas egen 
organisering  

 

Stöd till  

Lokaler och 
anläggningar 
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 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 

ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

 Ekonomiska föreningar. 
 Fackliga föreningar. 
 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
 Företagsföreningar 
 Kamratföreningar. 
 Hyresgäst- och villaföreningar. 
 Vägföreningar 
 Etniska föreningar som verkar utanför minoritetslagstiftningen. 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
 Supportermedlemmar. 
 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 
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 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 

ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 
 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 

kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 
 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 

föreningarna. 
 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 

bidraget. 
 
 
Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 

 Ekonomiska föreningar. 
 Fackliga föreningar. 
 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 
 Företagsföreningar 
 Kamratföreningar. 
 Hyresgäst- och villaföreningar. 
 Vägföreningar 
 Etniska föreningar som verkar utanför minoritetslagstiftningen. 

 
Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 
 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 
 Supportermedlemmar. 
 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 
 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 
 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 
 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 
sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 
människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 
huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 
vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 
som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 
lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 
röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 
bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 
hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 
fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 
 
Syfte: 

 Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 
 Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 

fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  
 

 Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 
Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

 Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 6-20 år 
 Pensionärsföreningar 
 Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 
 Etniska föreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 
 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, avser medlemmar 6 år 

och ingen övre åldersgräns. 
 
 

 
 
Villkor:  

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 
 Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 
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 Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  
 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 

25 20 år.  
 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 
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 Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 

medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 
Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 
 

Aktivitetsstöd 
 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 
Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  
 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 

25 20 år.  
 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 

minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 
 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 

grupper.  
 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 
 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 
 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 

distriktsorganisation. 
 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 
 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 

kommersiella arrangemang. 

 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 
 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 

alla aktiviteter på kortet stryks.  
 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 

aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 
Fördelningsmodell 

 Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 
 

Verksamhetsstöd 
 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 
 
Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 
Villkor 

 Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 
 Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 

fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  
 Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 
 Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 

kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 
 
 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 
1 25 150 10 000 kr 
2 50 200 22 500 kr 
3 75 250 35 000 kr 
4 100 350 50 000 kr 
5 125 450 75 000 kr 
6 150 550 100 000 kr 
7 175 700 125 000 kr 
8 200 850 150 000 kr 
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9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 

 

Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 641

9 225 1 000 175 000 kr 
10 250 1 250 200 000 kr 
11 275 1 400 225 000 kr 
12 300 1 550 250 000 kr 
13 400 1 700 300 000 kr 
14 500 1 850 325 000 kr 
15 600 2 000 350 000 kr 

 

Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 
verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 
större nybyggnationer. 
 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  
 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 

föreningen har enligt tabellen nedan. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, och pensionärsföreningar 
ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 

 Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
 Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 

 
 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2. 
Föreningens bidragsyta bestäms av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
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Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 
bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 
utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
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Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 
bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 
utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   
 

Målgrupp 
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 
Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 

Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 
 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 

bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 
Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 
  

Driftbidrag till egna lokaler 
 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 
Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  
 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  
 Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, och pensionärsföreningar 

ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 
 Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 
 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 
 Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening. 

 
Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 
 
Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 
15-50 50  
51-100 90 
101-150 110 
151-200 130 
201-250 150 
251-300 170 
301-350 190 
351-400 210 
401-450 250 
451- 300 
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Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
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Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 
 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  
 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 

Stad.  
 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 
 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 

aktiviteter per år.  
 
Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 
Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 
 

Skyttebanor 2 500 kr 
 

Bågskyttebana (ute)  
 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 
 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 
 

Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 
 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 
 

Endurobana 3 000 kr 
 

Rallycrossbana 15 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 
 

Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 
 

Tennisbana grus 6 000 kr 
 

Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 
 

Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 
 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  
 Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  
 Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 

har påbörjats före ansökan. 
 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 

Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  
 

 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

 Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  
 För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 
 Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  
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Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
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Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 
 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 
Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 
Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 
 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 

lokalen/anläggningen till andra brukare. 
 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 
 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 

annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 
Fördelningsmodell 

 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 
beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
 
 

  

Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 
 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 
Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
 
Villkor  

 Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 
 Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 

september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  
 

Fördelningsmodell  
Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 
baseras på beslut i kommunstyrelsen. 
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Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 
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Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 
 
 
Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 
möjligheter i samhället. 

Målgrupp 
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 
och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  
 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  
 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 

verksamhetsbidrag.  
 
Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 
1 50 50 15 000 kr 
2 75 75 30 000 kr 
3 125 125 45 000 kr 
4 175 175 60 000 kr 
5 225 225 75 000 kr 
6 275 275 100 000 kr 
7 325 325 125 000 kr 
8 375 375 150 000 kr 
9 425 425 175 000 kr 

 

 

 
  

Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 
medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat stöd 
 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  
 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

 Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  
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Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  
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Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 
föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 
 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 
 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 
 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  
 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 
 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 
 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 

Orienteringskartor 
 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 
 Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 
 Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 

orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

 Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 
 

 

Idéburnas gemensamma organisering Samverkan mellan 
idéburna och Staden 

 

Enligt Överenskommelsen ska Staden och de Idéburna utveckla och fördjupa sin samverkan. För 
att lyckas med detta är de idéburnas gemensamma organisering viktig och att de idéburna har fått 
förutsättningarna att undersöka saker innan de går in i exempelvis en samverkan eller ett 
partnerskap. Staden vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och mellan föreningar 
och staden. 
 
Syfte 
Möjliggöra samverkan mellan de idéburna och staden inom ramen för Överenskommelsen. 
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara 
kostnader som uppkommer i samband med en förstudie kring ett gemensamt IOP- avtal eller en 
driftsform med Borås Stad. 
Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall 
kunna stödja varandras utveckling. Exempel på organisationer är Föreningsrådet och 
funktionshinderföreningarnas gemensamma organisering. 
 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 652

Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 
 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 
 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 
Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 
Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-
20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  
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Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 
öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 
 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 
 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 
Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 
Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-
20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  
 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  

 Bidraget avser kommande verksamhetsår.  
 Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

 Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
 Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 

Idrottsskola  
 
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  
 Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

 Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 
 Bidraget betalas ut två gånger per år. 
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Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 
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Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 
 

Syfte  
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 
projekt. 
 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  
 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 

en förutsättning för att söka pengar. 
 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 

chans att er ansökan blir beviljad. 
 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 
 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 
 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 

någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 
 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 

positivt. 
 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 

in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 
 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 
 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 

 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 

 
 
 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 
Syfte 
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

 Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  
 Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 

folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   
 Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 

 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

 GN = 52 141 kr (2015) 
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Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 
 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 
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Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 
 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 
Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 
 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  
 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 

uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 
 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 

att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 
Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

 Alla föreningar  
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 
 Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 

Säker och trygg förening. 
 Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 

alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 
 Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  
 Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 

 
 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 
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Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
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Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  
 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 
Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 
 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 

evenemanget.  
 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 

 
 
Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
 
 
 

Fritids-och folkhälsonämnden 191014 

 

Tilläggsyrkande ärende 4.  

 

Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område.  

Därför menar vi  

att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering bör få ett tillägg 
för att klara sin lokalkostnader. 

 

Magnus Sjödahl KD 

Ingela Hallgren KD 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Daniel Göök 
Handläggare 
033 357009 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00254 141 

  

 

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads 
Etableringspolicy 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt förslag, se 
bilaga. 

 

Ärendet i sin helhet 
Från ett budgetuppdrag 2017 skulle en etableringspolicy för Borås Stad tas fram 
för att tydliggöra just etableringar. Arbetet med detta har tagit avstamp från den 
befintliga näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin berör flera områden tillika ett 
som berör etableringar. Med detta som grund har ett under dokument till 
strategin arbetats fram och läggs som en del av näringslivsstrategin.                  

 
Etableringspolicy 
 
Hållbar utveckling i fokus 
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför 
vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden 
inom textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.  
Företag och organisationer, nationella som internationella, från olika branscher 
ska ha möjlighet att etablera sig inom Borås Stad och hitta lämplig mark 
och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vi ska 
proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och verksamheter som 
ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att dessa ska 
etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla. 
 
Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva 
etableringsområden för verksamhet på olika platser runtom i kommunen så 
skapas de allra bästa förutsättningarna. Vi verkar för utveckling och ökat antal 
arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och i framtiden.  
 
Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025 och näringslivsstrategin. 

Nr 14
Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017)
2018-12-17 Dnr KS 2017-00254 141

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Vårt förhållningssätt  
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 
utveckling och ständiga förbättringar.  
 
Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya 
banor. Detta når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra 
fokusområden, samtidigt som vi genom  
proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett 
stort engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där 
kompetens tydligt matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver 
samarbetsplattformar och kluster för att öka företagens och stadens 
konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. Vi är uthålliga i vår 
satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt 
 
Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt 
mellan förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, 
regionala, nationella och internationella näringslivet samt akademi och 
forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga. 

Beslutsunderlag 
1. Näringslivsstrategin   

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Anders Glemfelt 
Avdelningschef 
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N1 Tilläggsförslag från Vänsterpartiet 
Etableringspolicy 
 
Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till etableringspolicy med följande tillägg under rubriken 
Hållbar utveckling i fokus: ”Vid nyetablering ska Borås Stad beakta klimatpåverkan utifrån 
den geografiska placeringen”. Detta med anledning av Borås Stads högt ställda ambitioner i 
och med beslutet om införande av Koldioxidbudget. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att följande tillägg görs under rubriken Hållbar 
utveckling i fokus:  

- Vid nyetablering ska Borås Stad beakta klimatpåverkan utifrån den geografiska 
placeringen. 

 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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N1 Tilläggsförslag från Vänsterpartiet 
Etableringspolicy 
 
Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till etableringspolicy med följande tillägg under rubriken 
Hållbar utveckling i fokus: ”Vid nyetablering ska Borås Stad beakta klimatpåverkan utifrån 
den geografiska placeringen”. Detta med anledning av Borås Stads högt ställda ambitioner i 
och med beslutet om införande av Koldioxidbudget. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att följande tillägg görs under rubriken Hållbar 
utveckling i fokus:  

- Vid nyetablering ska Borås Stad beakta klimatpåverkan utifrån den geografiska 
placeringen. 

 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 

• Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Näringslivsstrategi
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 26 sept 2019
Reviderad: 25 april 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Kommunstyrelsen 
Dnr: KS/2017-00254
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 26 sept 2019
Reviderad: 25 april 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Kommunstyrelsen 
Dnr: KS/2017-00254
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

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

Borås Stad  | Näringslivsstrategi            3

Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas av en mängd faktorer. En god 
samverkan mellan Borås Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa sektorn 
(Penta helix-plattform) är dock av avgörande betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn 
i de komplexa samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling. Det betyder att man 
alltid ska ta hänsyn till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de mänskliga sociala 
frågorna. När de tre perspektiven möts blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även om hur vi påverkar 
resten av världen och hur vi har påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande 
generationer.

I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning ut. Visionen omfattar helheten och 
som en väv består den av många trådar, var och en viktig för funktion, hållbarhet*, 
så skapas en helhet och en funktion. I visionens inledningstext läggs grunden för vår 
näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens 
inom miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider kunskap 
ut i världen och har ett stort internationellt utbyte inom handel, textil och forskning. 
Samverkan mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa sektorn och kommunen 
är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och näringslivsstrategin omfattar mer 
eller mindre samtliga. Näringslivets utveckling har en stor påverkan på kommunen och 
dess invånares möjligheter att nå vision 2025.

Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock främst från inledningstexten samt 
målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med andra 
utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en 
positiv bild av kommunen och stärker självkänslan.

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

Goda förutsättningar för jobb och företagande, 
Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt i 
kommunen och för att utveckla kommunen till en bra stad för företagande. För att skapa 
goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för 
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till etableringsmark som en äkta 
samverkan med företagen. Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, 
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för näringslivsstrategin.

Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig på 13 punkter. 
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Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i detta ljus vi som arbetar med 
kommunens tillväxt. Inom EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och 
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen ska arbeta och skapa goda möjligheter 
för utveckling och välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta behöver vi 
sticka ut, skapa och marknadsföra områden som är unika och framtidsinriktade och där 
unika förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.

Borås Stad har genom visionen bedömt att främst klusterområdena textil, digital handel, 
logistik, resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar är de områden där 
kommunen har en kompetens som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en 
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock av alla företag inom alla branscher 
i kommunen och grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är ett gott 
företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har idag en stor bredd i vårt näringsliv som 
skapar stabilitet och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins mål är att 
säkerställa och utveckla näringslivsklimatet i framtiden.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att utvecklas som regional motor i 
samverkan med Västsverige i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd vid 
etablering och ometablering, i starka nätverk, med satsning på forskning, tillgång till 
kompetens och genom nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra klusterområden. 

Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser för alla medborgare, god 
barnomsorg och skola, god miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar av 
kommunen.

Strategiska områden
Penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan 
mellan näringsliv, akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och kommunen (Penta 
Helix). Företrädesvis med samtliga parter eller en eller flera av dem med direkt intresse 
i aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor Idéburen sektor

Marknadsaktörer

Samhällsentreprenörer

Akademin

Fig. Penta Helix modellen
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Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i detta ljus vi som arbetar med 
kommunens tillväxt. Inom EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och 
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen ska arbeta och skapa goda möjligheter 
för utveckling och välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta behöver vi 
sticka ut, skapa och marknadsföra områden som är unika och framtidsinriktade och där 
unika förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.

Borås Stad har genom visionen bedömt att främst klusterområdena textil, digital handel, 
logistik, resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar är de områden där 
kommunen har en kompetens som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en 
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock av alla företag inom alla branscher 
i kommunen och grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är ett gott 
företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har idag en stor bredd i vårt näringsliv som 
skapar stabilitet och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins mål är att 
säkerställa och utveckla näringslivsklimatet i framtiden.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att utvecklas som regional motor i 
samverkan med Västsverige i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd vid 
etablering och ometablering, i starka nätverk, med satsning på forskning, tillgång till 
kompetens och genom nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra klusterområden. 

Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser för alla medborgare, god 
barnomsorg och skola, god miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar av 
kommunen.

Strategiska områden
Penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan 
mellan näringsliv, akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och kommunen (Penta 
Helix). Företrädesvis med samtliga parter eller en eller flera av dem med direkt intresse 
i aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor Idéburen sektor

Marknadsaktörer

Samhällsentreprenörer

Akademin

Fig. Penta Helix modellen
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Textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA i entreprenörskapet och 
företagandet med Skandinaviens största koncentration av företag inom textil och mode. 

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger bygden de bästa förutsättningarna 
för att skapa och driva ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt kluster 
ger våra företag stora möjligheter att utvecklas positivt och ligga i framkant vad gäller 
nya trender och produkter inom området. 

Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger på principen ”Penta Helix” 
utvecklas. 

Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center, MarketPlace Borås, Textilmuseet, 
Textilhögskolan, Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås AB. Borås Stad 
verkar för att skapa ett starkt samarbete med näringslivet i centrum, driva på arrangemang 
och aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för nya samarbeten och strukturer, 
såväl inom kommunen som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer att 
nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga i framkant och driva på utvecklingen 
inom klustret.
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Klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och en ändrad syn på konsumentens 
roll och behov. Företagen i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar och 
kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil handel och framtida ändrade 
köpvanor mot mer hållbarhet - Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv -  ger 
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap och ge näringslivet möjlighet 
att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i framtiden 
uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora delar av vårt näringsliv. Kommunen driver 
på utvecklingen av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan i Borås och 
utveckling av ett företagskluster.

Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer kommunen att kompetensförsörjningen 
inom området säkras och att forskning och utveckling kommer små och medelstora företag 
till del. Kommunen arbetar för att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet 
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City, Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, 
Högskolans handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska utbildning, Yrkeshögskolans 
olika handelsinriktningar samt det lokala näringslivets spetsinriktningar. 

Handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade levandsförhållande kräver ett 
utvecklat centrum mot upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser är nödvändigt, 
samtidigt förändras konsumenternas syn och behov av olika handelstjänster, detta måste 
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen. Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* 
och mer tjänster förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen utvecklar en 
sammanhållen innerstad bestående av centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt 
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för att vår handel ligger i framkant 
vad gäller kunskap och anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar för att 
fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer och restauranger samt andra kollektiva 
arrangemang anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns aktiviteter och tjänster 
24/7. Innerstadens handel utvecklas mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för 
varor som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
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Klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och en ändrad syn på konsumentens 
roll och behov. Företagen i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar och 
kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil handel och framtida ändrade 
köpvanor mot mer hållbarhet - Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv -  ger 
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap och ge näringslivet möjlighet 
att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i framtiden 
uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora delar av vårt näringsliv. Kommunen driver 
på utvecklingen av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan i Borås och 
utveckling av ett företagskluster.

Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer kommunen att kompetensförsörjningen 
inom området säkras och att forskning och utveckling kommer små och medelstora företag 
till del. Kommunen arbetar för att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet 
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City, Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, 
Högskolans handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska utbildning, Yrkeshögskolans 
olika handelsinriktningar samt det lokala näringslivets spetsinriktningar. 

Handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade levandsförhållande kräver ett 
utvecklat centrum mot upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser är nödvändigt, 
samtidigt förändras konsumenternas syn och behov av olika handelstjänster, detta måste 
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen. Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* 
och mer tjänster förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen utvecklar en 
sammanhållen innerstad bestående av centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt 
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för att vår handel ligger i framkant 
vad gäller kunskap och anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar för att 
fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer och restauranger samt andra kollektiva 
arrangemang anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns aktiviteter och tjänster 
24/7. Innerstadens handel utvecklas mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för 
varor som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
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Klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges viktigaste logistikområde. 
Framtidens logistiklösningar bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta 
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden trafik och eller olika HCT 
lösningar med automatiserade fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska 
lösningar och är en förutsättning för att framtidens digitala handel kan fortsätta att 
utvecklas. Borås Stad säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång till moderna 
framsyftande logistiklösningar som ger naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar 
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och tillsammans med näringslivet skapa 
r vi förutsättningar för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa närtransporter 
”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att logistikkompetens utvecklas i samverkan med 
högskolan, näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut. Kommunen verka 
också för att möten och konferenser inom området förläggs till Borås. 

Klusterområdet högteknologiskt företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde 
som kommer att ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse i hela 
Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska forskningsinstitut finns en rad 
spetsteknologiområden som genererar lösningar på framtidens problem. Även inom 
området resursåtervinning finns företag och forskningsområden som ger svar på många utav 
framtidens problemområden. Flera av våra lokala företag har också utvecklat spetslösningar 
inom smart textiles, IT och logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans 
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med bolag i nom intressesvären aktiv 
bilsäkerhet, behov och möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i anslutning 
till provbanan. 

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero och SP. Genom Waste recoveryarbetet 
stimulerar Borås stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning där vi deltar 
såväl internationellt som nationellt i utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan 
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom för näringslivets viktiga områden.

Etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt. Alla nya företag, nationella som 
internationella ska ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig mark eller 
lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras 
kring etableringar som bygger på näringslivets eller akademins stora kunnande inom 
klusterområdena textil, digital handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska 
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en särställning och ger avgörande 
affärsmöjligheter för de som väljer att etablera sig här. 
För att underlätta för etablering och investering krävs tillgång till byggbar industrimark. Borås 
Stad säkerställer att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig industrimark för 
ny och ometablering. Information om möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga 
via Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners arbetar kommunen aktivt 
internationellt för att påverka nyetableringar inom våra klusterområden.

Service, kommunikation, bemötande och myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska stärkas i syfte att gemensamt identifiera 
hinder och utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och myndighetsutövning 
ska präglas av att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan 
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förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med den kommunala organisationen. 
Det erbjuds lättillgänglig och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts genom 
att delta i olika typer av undersökningar. Borås skall befinna sig i den övre kvartilen av 
dessa olika undersökningar.

It, logistik – gods och kompetensförsörjning 
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, 
IT-infrastruktur och ett tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser 
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet om näringslivets behov och önskemål, 
branschernas kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom riktade kompetens 
och utbildningsinsatser.

Upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen av företag inom kulturella 
och kreativa näringar en vital del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i 
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja utveckling och etablering av företag 
inom kulturella och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig upplevelseplats 
inom mode, kultur och handel.

Mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som leder till goda och långsiktiga 
relationer mellan de olika aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv och stad.

Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagar-föreningarna, företagsbesöken, 
näringslivs-luncherna och näringslivsdagen.

Besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad växer, både vad gäller invånarantal 
och företagande. En annan viktig faktor är besök och att det finns företagande som 
aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv för besökare och inbjuder till aktiviteter 
som intresserar gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en viktig del 
i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse om kommunen och gör medborgarna 
stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB för att öka antalet företag i besöksnäringen 
och ge dem förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet, vi arbetar tillsammans 
för att öka antalet aktiviteter och besöksanledningar inom kommunen och deltar i att 
skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga områden för kommunen är textil, 
handel och konferenser och möten. 
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förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med den kommunala organisationen. 
Det erbjuds lättillgänglig och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts genom 
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It, logistik – gods och kompetensförsörjning 
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, 
IT-infrastruktur och ett tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser 
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet om näringslivets behov och önskemål, 
branschernas kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom riktade kompetens 
och utbildningsinsatser.

Upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen av företag inom kulturella 
och kreativa näringar en vital del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i 
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja utveckling och etablering av företag 
inom kulturella och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig upplevelseplats 
inom mode, kultur och handel.

Mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som leder till goda och långsiktiga 
relationer mellan de olika aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv och stad.

Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagar-föreningarna, företagsbesöken, 
näringslivs-luncherna och näringslivsdagen.

Besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad växer, både vad gäller invånarantal 
och företagande. En annan viktig faktor är besök och att det finns företagande som 
aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv för besökare och inbjuder till aktiviteter 
som intresserar gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en viktig del 
i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse om kommunen och gör medborgarna 
stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB för att öka antalet företag i besöksnäringen 
och ge dem förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet, vi arbetar tillsammans 
för att öka antalet aktiviteter och besöksanledningar inom kommunen och deltar i att 
skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga områden för kommunen är textil, 
handel och konferenser och möten. 
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Internationellt arbete

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära och att lära ut. Kommunen 
bedriver omvärldsbevakning och benchmarking för att ständigt förbättra vårt internationella 
arbete. Kommunen profilerar sig i olika internationella sammanhang där våra klusterområden 
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt. Kommunen samarbetar med det 
lokala näringslivet/aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda andra i våra 
klusterområden.

Små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora. Entreprenörsandan i Borås är stark 
och är förutsättning för nybildande och utveckling av nya företag. De små och medelstora 
företagen utgör grunden i kommunens näringsliv och finns inom en rad olika branscher. 
Många av företagen finns i kommunens små kringorter och ger bygden arbetstillfällen 
och möjligheter till ett bra liv för människorna på landsbygden. I framtiden kommer 
behovet av små och medelstora serviceföretag inom samhällsserviceområdena att öka. 
Kommunen stärker förutsättningarna för de små och medelstora företagen genom att se 
till att det finns tillgång till industrimark och expansionsmöjligheter de orter där företagen 
verkar. Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag i generationsskifte och 
verkar för att kompetens finns tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt 
företagande genom informationssatsningar och utbildning till att starta nya företag. 
Speciella insatser görs för gruppen nyanlända och kvinnor.
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Etableringspolicy
Hållbar utveckling i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför vara 
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom textil, 
modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige. Företag och organisationer, 
nationella som internationella, från olika branscher ska ha möjlighet att etablera sig inom 
Borås Stad och hitta lämplig mark och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna 
delta i olika nätverk. Vi ska proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och 
verksamheter som ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa ska etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla.

Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva etableringsområden för 
verksamhet på olika platser runtom i kommunen så skapas de allra bästa förutsättningarna. 
Vi verkar för utveckling och ökat antal arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och 
i framtiden. 

Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025.

Vårt förhållningssätt 
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 
utveckling och ständiga förbättringar. 

Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Detta 
når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra fokusområden, samtidigt som vi 
genom proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort 
engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt 
matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver samarbetsplattformar och kluster 
för att öka företagens och stadens konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. 
Vi är uthålliga i vår satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan 
förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella 
och internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels 
kraft och förmåga. 
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Etableringspolicy
Hållbar utveckling i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför vara 
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom textil, 
modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige. Företag och organisationer, 
nationella som internationella, från olika branscher ska ha möjlighet att etablera sig inom 
Borås Stad och hitta lämplig mark och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna 
delta i olika nätverk. Vi ska proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och 
verksamheter som ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa ska etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla.

Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva etableringsområden för 
verksamhet på olika platser runtom i kommunen så skapas de allra bästa förutsättningarna. 
Vi verkar för utveckling och ökat antal arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och 
i framtiden. 

Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025.

Vårt förhållningssätt 
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 
utveckling och ständiga förbättringar. 

Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Detta 
når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra fokusområden, samtidigt som vi 
genom proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort 
engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt 
matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver samarbetsplattformar och kluster 
för att öka företagens och stadens konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. 
Vi är uthålliga i vår satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan 
förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella 
och internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels 
kraft och förmåga. 

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



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 674

 

 

Kommunstyrelsen 
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Jon Hjärne 
Handläggare 
0768888300 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga            

Sammanfattning  
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.                     

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

Nr 15
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gyn-
nande biståndsbeslut t.o.m. 30 september 2019

2018-12-17 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.                     

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

  

 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.       
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 september 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 september 2019   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 september 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 september 2019   
 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2020-01-20 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

KU3: Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Öppenvård 111 K 

  X Kontaktperson 203 K 

  X Kontaktfamilj 383 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 102 K 

  X Kontaktfamilj 97 M 

  X Kontaktfamilj 97 K 

  X Kontaktfamilj 150 K 

  X Kontaktfamilj 150 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

475 K 

  X Bostad med särskild 
service 

406 K 

  X Bostad med särskild 
service 

444 K 

  X Hemtjänst 347 M 

      

      

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 829  

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 664  

VÄF Myndighet   X Vård & omsorgsboende 333  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 198  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 173  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 128  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 124  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 117  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 116  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 110  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94  

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 106  

VÄF Myndighet  X Hemtjänst 92  

      

Analys 
 

Arbetslivsnämnden 
Inga ej verkställda beslut. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej 
verkställda beslut. 

Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 

hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 

pågår för att tillgodose behovet. 

För insatsen gällande öppenvård har uppstartsmötet flyttats fram då man inte lyckat 

nå föräldrarna tidigare.  

2 (2) 

För ett av besluten gällande kontaktfamilj så har flera försök gjorts för att hitta en 

lämplig kontaktfamilj, vilket av olika anledningar varit svårt. En tilltänkt kontaktfamilj 
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4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 664  

VÄF Myndighet   X Vård & omsorgsboende 333  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 198  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 173  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 128  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 124  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 117  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 116  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 110  

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 94  

VÄF Myndighet  X Dagverksamhet 106  

VÄF Myndighet  X Hemtjänst 92  

      

Analys 
 

Arbetslivsnämnden 
Inga ej verkställda beslut. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej 
verkställda beslut. 

Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 

hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 

pågår för att tillgodose behovet. 

För insatsen gällande öppenvård har uppstartsmötet flyttats fram då man inte lyckat 

nå föräldrarna tidigare.  

2 (2) 

För ett av besluten gällande kontaktfamilj så har flera försök gjorts för att hitta en 

lämplig kontaktfamilj, vilket av olika anledningar varit svårt. En tilltänkt kontaktfamilj 
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4(3) 

är nu under utredning. 

De övriga besluten gällande kontaktfamilj gäller tre syskonpar. Av inhämtade 
uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att för två av 
syskonparen är 

tilltänkta kontaktfamiljer under utredning. Anledningen till att antalet ej verkställda 

beslut ökat är att det är svårt att hitta kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot 

syskonpar. 

Det har tidigare under flera kvartal varit ett lågt antal ej verkställda beslut. 
Anledningen till detta är troligtvis den nu än mer strikta bedömningen vid beslut om 
kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en 
period 

haft mer resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade 
väntetider för barnen/de unga. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut 

månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna 

se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 3 beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda.  

Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

Hemtjänst 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om hemtjänst som ej verkställt. 
Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet möten 
har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen. 

 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 13 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, 

vilket är fyra mer än föregående period. Av dessa gäller 11 beslut insatsen vård- och 
omsorgsboende, en dagverksamhet och en hemtjänst. 

Av de 11 beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det: Åtta 
personer 

som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders 
period, 

men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål 
(fem av 

dessa personer är nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda 
beslut). 
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4(3) 

är nu under utredning. 

De övriga besluten gällande kontaktfamilj gäller tre syskonpar. Av inhämtade 
uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att för två av 
syskonparen är 

tilltänkta kontaktfamiljer under utredning. Anledningen till att antalet ej verkställda 

beslut ökat är att det är svårt att hitta kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot 

syskonpar. 

Det har tidigare under flera kvartal varit ett lågt antal ej verkställda beslut. 
Anledningen till detta är troligtvis den nu än mer strikta bedömningen vid beslut om 
kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en 
period 

haft mer resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade 
väntetider för barnen/de unga. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut 

månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna 

se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 3 beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda.  

Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad med 
särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  

Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 

Hemtjänst 

Under tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om hemtjänst som ej verkställt. 
Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. Flertalet möten 
har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot insatsen. 

 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 13 beslut som inte verkställts inom tre 
månader, 

vilket är fyra mer än föregående period. Av dessa gäller 11 beslut insatsen vård- och 
omsorgsboende, en dagverksamhet och en hemtjänst. 

Av de 11 beslut gällande vård- och omsorgsboende som inte verkställts är det: Åtta 
personer 

som bor i ordinärt boende och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders 
period, 

men tackat nej på grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål 
(fem av 

dessa personer är nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda 
beslut). 

4(4) 

Två personer har erbjudits plats inom en tremånaders period men valt att tacka nej 
och avvakta 

tills efter årsskiftet med att flytta. En personer har inte erbjudits plats alls. 

Den person vars dagverksamhetsbeslut rapporterats som icke verkställt är en ny 
person. Personen har fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men 
saknar färdtjänst och kan 

inte ta sig till dagverksamheten. Närstående har tagit på sig ansvaret att kontakta 
färdtjänsthandläggare för att söka insatsen, men på grund av att det dröjt kommer nu 
ansvarig biståndshandläggare att ta kontakt med färdtjänsthandläggare. 

Den person vars hemtjänst rapporterats som icke verkställt har på grund av psykisk 
ohälsa 

svårt att göra hemtjänstval, välja kommunal eller privat utförare. Ansvarig 
biståndshandläggare 

kommer att ta en förnyad kontakt med personen och försäkra sig om att personen 
mår väl och 

får sina behov tillgodosedda. 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 september 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 572 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 495 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 493 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1615 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 332 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 315 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 349 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 318 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 769 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 271 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 207 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 376 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 118 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 105 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 420 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 M 

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 111 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 517 
 

M 
 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 194 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 157 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 487 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 285 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 277 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 364 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 304 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 202 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 215 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 121 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1960 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1334 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

845 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

874 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

749 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

598 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

438 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

326 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

304 K 
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 30 september 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 572 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 495 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 493 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1615 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 332 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 315 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 349 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 318 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 769 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 271 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 207 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 376 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 118 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 105 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 420 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 95 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 126 M 

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 111 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 103 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 517 
 

M 
 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 194 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagning 157 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 487 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 285 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 277 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 364 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 304 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 202 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 215 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 121 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1960 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1334 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

845 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

874 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

749 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

598 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

438 K 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

326 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

304 K 
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4(3) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

311 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

325 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för barn 

294 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 370 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 96 K 

      

      

      

      

      

 

Sociala omsorgsnämnden 
 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 22 beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda.  

14 av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller andra 
personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att 
brukaren har tackat nej till föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i 
kontakt med. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 12 beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda.  

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

311 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

325 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för barn 

294 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 370 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 96 K 

      

      

      

      

      

 

Sociala omsorgsnämnden 
 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 22 beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda.  

14 av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller andra 
personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att 
brukaren har tackat nej till föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i 
kontakt med. 

 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 12 beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda.  

Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder med 
särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  

 

4(4) 

 

 

Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar som ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i 
dagsläget ej har denna typ av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och 
LFF bör en bostad för barn och ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i 
avvaktan andra insatser ifrån sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Korttidsvistelse enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om korttidsvistelse som 
ej verkställt. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika behovsbild 
att insatsen endast delvis kan verkställas. 

 

Ledsagning enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 3 beslut om ledsagning som ej 
verkställda. De enskilda har tackat nej till föreslagen ledsagare. 

 

Kontaktperson enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 8 beslut om kontaktperson enligt 
LSS som ej verkställda. 7 av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet och 
1 är ett beslut som ej verkställts. 

Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och 
kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 

 

Avlösarservice enligt LSS 
Vid utgången av tredje kvartalet 2019 rapporterades 1 beslut om avlösarservice enligt 
LSS som ej verkställt. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00437 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 
2:24 med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.   

         

Ärendet i sin helhet 

Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 
beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 
än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

- Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har 
flyttats ut några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera 
gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 
lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 
samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 
bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 
områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 
hög kvalitet.  

Planförslaget att ingen biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. 
Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom den 
befintliga utfarten. Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas 
en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär 
även att planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.  

          

Nr 16
Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 
med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654

2018-12-17 Dnr KS 2017-00437 214

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00437 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 
2:24 med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.   

         

Ärendet i sin helhet 

Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 
beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 
än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

- Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har 
flyttats ut några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera 
gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 
lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 
samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 
bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 
områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 
hög kvalitet.  

Planförslaget att ingen biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. 
Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom den 
befintliga utfarten. Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas 
en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär 
även att planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.  

          

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning, 2019-06-17 
2. Plankarta, 2019-12-05 
3. Protokoll beslut SBN, 2019-06-27 
4. Illustrationsplan, 2019-12-05 
5. Kvalitetsprogram, 2019-06-17 
6. Granskningsutlåtande, 2019-12-05 
7. Synpunkter   
 

 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00437 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 
2:24 med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.            

Ärendet i sin helhet 

Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 
beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 
än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

- Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har 
flyttats ut några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera 
gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 
lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 
samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 
bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 
områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 
hög kvalitet.  

Planförslaget innebär att ingen biltrafik från området släpps ut på 
Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis 
riksväg 42 genom den befintliga utfarten. Det nya området kopplas till 
Långestenrondellen för all biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata 
och Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den 
nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har minskats ner så att den 
del som låg norr om Tosserydsvägen inte längre är med i planen.  

Planförslaget innebär att områdets lantliga karaktär kraftigt förändras till ett 
urbant område, och därigenom blir en förlängning av Sjöbo. Kommunstyrelsen 
bedömer att en begränsad byggnation av området fortfarande är möjligt, men 
inte av den karaktär att den bryter de typiska drag som återfinns i området idag. 
Kommunstyrelsen anser att villor och radhus är ett bättre komplement till 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00437 214 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 
2:24 med flera - Räfseryd Se dnr 2010/KS0654 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avslå detaljplan för Tosseryd: Torpa- Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd.            

Ärendet i sin helhet 

Plankarta, illustrationskarta och granskningsutlåtande har justerats efter SBNs 
beslut om godkännande 27 juni och har därför en senare datering 2019-12-05 
än övriga handlingar som är daterade 2019-06-17. Följande ändring har gjorts:  

- Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långestensrondellen har 
flyttats ut några meter enligt önskemål från Trafikverket för att justera 
gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.  

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 
lägenheter i flerbostadshus och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus 
samt en förskola. Planen föreslår även en mindre centrumpunkt där 
bottenvåningarna kan användas som lokaler.  

Inför granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram som beskriver 
områdets inriktning och vilka utformningsprinciper som är viktiga för att uppnå 
hög kvalitet.  

Planförslaget innebär att ingen biltrafik från området släpps ut på 
Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis 
riksväg 42 genom den befintliga utfarten. Det nya området kopplas till 
Långestenrondellen för all biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata 
och Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan passera. Den 
nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har minskats ner så att den 
del som låg norr om Tosserydsvägen inte längre är med i planen.  

Planförslaget innebär att områdets lantliga karaktär kraftigt förändras till ett 
urbant område, och därigenom blir en förlängning av Sjöbo. Kommunstyrelsen 
bedömer att en begränsad byggnation av området fortfarande är möjligt, men 
inte av den karaktär att den bryter de typiska drag som återfinns i området idag. 
Kommunstyrelsen anser att villor och radhus är ett bättre komplement till 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

boendeområdet, där byggnadsvolymen inte kraftigt bryter mot befintlig 
infrastruktur. 

Boendeområdet kommer även att kraftigt förtätas, samtidigt som passagen över 
riksväg 42 inte stärks. Boende kommer fortsättningsvis att hänvisas till 
övergångsstället vid rondellen i anslutning till Fristadsvägen, vilket inte är en 
hållbar lösning då detta innebär en sträcka om cirka 400 meter enkel väg för 
gående. Hastigheten på riksväg 42 har samtidigt inte aviserats att revideras till 
50, vilket medför en säkerhetsrisk vid passage. 

Kommunstyrelsen bedömer även naturinslaget som präglar området kommer 
att kraftigt försämras och medföra en mer grå tillvaro, något som inte är 
önskvärt ur ett folkhälsoperspektiv eller estetiskt perspektiv. 

Planförslaget bör omarbetas där ovanstående och de boende synpunkter 
beaktas i högre omfattning. 

          

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning, 2019-06-17 
2. Plankarta, 2019-12-05 
3. Protokoll beslut SBN, 2019-06-27 
4. Illustrationsplan, 2019-12-05 
5. Kvalitetsprogram, 2019-06-17 
6. Granskningsutlåtande, 2019-12-05   
 

 

Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen
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DETALJPLAN 1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
upprätta detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-
01-21 har givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter 
bytt ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. 
fastighet 2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. 
Nytt beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-
05-11 om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd.

Samråd
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
30 juni 2017 har ägt rum under tiden 10 juni – 4 oktober 
2017 och har annonserats i Borås Tidning 9 juli, 13 juli och 
7 september 2017. Berörda markägare har underrättats med 
brev till samrådet. Samrådsmöte hölls i hembygdsgården i 
Tosseryd den 21 augusti och 18 september. Under samråds-
tiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handling-
arna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Under samrådet yttrade sig 19 remissinstanser och 4 
sakägare. 85 yttranden inkom från övriga, de flesta boende i 
Tosseryd. Yttrandena från de boende i Tosseryd var huvud-
sakligen kritiska till planförslagets vägstruktur, byggnadernas 
höjd och antalet bostäder. I granskningsutlåtandet sista del 
listas de som har kvarstående synpunkter från samrådet som 
inte blivit tillgodosedda.

Samrådsyttrandena ledde till en del revideringar i planförsla-
get.varav den den största ändringen utgjordes av en annan 
vägdragning; Tosseydsvägens anslutning till väg 42 behölls 
och planområdets anslutning till Tosserydsvägen togs bort. 
Norra delen av planområdet togs bort och byggnadshöjderna 
i anslutning till Tosserydsvägen sänktes. 

Granskning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den 30 juni 2017 har ägt rum under tiden 7 februari - 12 
mars 2019 och har annonserats i Borås Tidning 7 februari 
2019. Berörda markägare har underrättats med brev till 
granskningen. Möte hölls i Stadshuset den 27 februari. Under 
granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida. 15 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in 
yttranden under granskningstiden. 41 yttranden från övriga, 
de flesta boende i Tosseryd har skickats in.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för del av Tosseryd, Kv Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 12 dec 2019

Planförslagets huvuddrag har inte ändrats sedan gransk-
ningsskedet men redaktionella ändringar har gjorts i plan-
handlingarna. Justeringarna framgår av kommentarerna till 
respektive yttrande och sammanfattningen nedan. Planens 
innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt 
väsentligt bibehållet. Ändringarna är så pass små att det inte 
finns skäl till ett andra granskningsskede.

Ändringar i planförslaget efter granskning
 » Plangränsen mellan allmän plats GATA och Långes-

tensrondellen har flyttats ut några meter enligt önske-
mål från Trafikverket för att justera gränsen mellan 
trafikverkets och kommunens väghållsningsansvar.

 » Planbestämmelser om riskhänsyn har justerats enligt 
länsstyrelsens synpunkter: 

 » Det förtydligas att skyddsbarriären som krävs utmed 
väg 42 ska vara anpassad mot avåkning av tunga fordon 
och uppföras i de delar där det inte finns en naturligt 
skyddande slänt som klarar funktionen.Skyddsbarriären 
ska uppföras innan startbesked lämnas för bostäder 
inom 30 meter från väg 42.

 » Bestämmelsen om kryssmark inom 25 meter från väg 
42 har justerats för att förtydliga att bostad inte tillåts.

 » Möjligheten att använda brandskyddad fasad som 
riskförebyggande åtgärd tas bort. 

 » För byggnader inom 100 meter ska luftintag placeras 
högt och på oexponerad sida, vända bort från väg 42.

 » Information om störningsskydd i planbeskrivningen 
har justerats i dialog med Länsstyrelsen. Genomföran-
debeskrivningen har justerats för att förtydliga ansvar 
för uppförande och skötsel av vall och bullerplank.

 » Planbestämmelse som fornlämning förtydligas; ingrepp 
i fornlämningen kräver tillstånd från länsstyrelsen, med 
villkor om arkeologisk undersökning.

 » En extra bullerbestämmelse införs för att tydliggöra 
behovet av lokala skärmar vid enstaka punkter, enligt 
karta i planbeskrivningen. Plankartan kompletteras 
även med information om att aktuellt förslag uppfyller 
riktlinjerna och att om utformningen ändras ska en ny 
bullerutredning tas fram.
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Yttranden från remisspart 3

G1 Kommunstyrelsen 3

G2 Länsstyrelsen  3

G3 Trafikverket 4

G4 Tekniska nämnden 4

 » Plankartans bestämmelse om underjordiskt garage har 
justerats för att förtydliga att bjälklag ska dimensioneras 
för tunga fordon.

 » För att förenkla placering av en transformatorstation i 
det mittersta östra kvarteret har extra kryssmark införts 
i plankartan.

 » Utfartsförbud införs för att förhindra trafik från 
planområdet till Tosserydsvägen (via gamla Tosseryds-
vägen).

 » Plankartans bestämmelser om servitut och gemen-
samhetsanläggning har justerats utifrån Lantmäteriets 
synpunkter.

 » Plangränsen ut mot Långestensrondellen har justerats 
enligt Trafikverkets synpunkt.

 » Byggrätten för befintlig bostad samt två nya tomter på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har utökats från 150 till 
180 kvm byggnadsarea per fastighet.

 » Planbestämmelse om avstängning av utlopp från 
underjordiska garage införs på plankartan. Information 
om tätt bottenskikt i dagvattendammar och om brand-
poster införs i planbeskrivningen enligt synpunkter från 
Räddningstjänsten.

 » Informationen om att en bussvändplan föreslås vid 
ändhållplatsen i Tosseryd tas bort.

 » Ytterligare ett möjligt läge för en busshållsplats i 
planområdets södra del införs i illustrationsplanen.

 » Information om väjningsplikt från bussgatan ut på 
Tosserydvägen införs i planbeskrivningen.

 » Plankartan har kompletterats med information om att 
planområdet ligger inom vattenskyddsområde.

 » Information om utförd kompletterande arkeologisk 
utredning på fastigheterna del av Torpa-Sjöbo 2:42, 2:2 
samt 2:11 har införts i planbeskrivningen.

 » Planbeskrivningen har uppdaterats med en bättre 
beskrivning av service i Sjöbo.

G5 Miljö- och konsumentnämnden 4

G6 Borås Energi och Miljö 5

G7 Borås Elnät 5

G8 Lantmäterimyndigheten 5

G9 Räddningstjänsten 6

G10 Fritids- och folkhälsonämnden 6

G11 Förskolenämnden 6

G12 Sociala omsorgsnämnden 6

G13 Västtrafik  6

G14 SGI 7

2. Yttranden från sakägare 7

G15 Tosseryds samfällighetsförening 7

3. Synpunkter från övriga  9
G16 Tosseryds intresseförening 9

G17 Gingri Kärra 1:11 9

G18 Hjortsered 2:2 10

G19 Hjortsered 3:3 10

G20 Rännekulla 1:11 10

G21 Rännekulla 1:15 11

G22 Tosseryd 1:36 11

G23 Tosseryd  1:4 11

G24 Tosseryd  1:6 12

G25 Tosseryd  1:8 12

G26 Tosseryd  2:1 13

G27 Tosseryd  1:16 13

G28 Tosseryd  1:22 14

G29 Tosseryd 1:30 14

G30 Tosseryd  1:37 14

G31 Tosseryd 1:43 14

G32 Tosseryd 1:52 14

G33 Tosseryd 1:60 15

G34 Tosseryd  1:73 15

G35 Tosseryd 1:75 15

G36 Tosseryd 1:85 och 1:4             16

G37 Tosseryd 1:87 16

G38 Tosseryd 1:92 16

G39 Tosseryd 1:91 17

G40 Tosseryd 1:94 17

G41 Tosseryd 1:98 18

G42 Tosseryd 1:103 18

G43 Tosseryd 1:106 19

G44 Tosseryd 1:107 19

G45 Tosseryd 1:108 20

G46 Tosseryd 1:110 20

G47 Tosseryd 1:113 21

G48 Tosseryd 1:118 21

G49 Tosseryd 1:118 22

G50 Tosserydsborna – namn saknas 22

G51 Hyresgästföreningen Sjuhärad 22

G52 Boende på Döbelsgatan 22

Kvarstående synpunkter 23
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Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget. 

Detaljplanen ska antas i Kommunfullmäktige. Detaljplanen 
ska invänta av Kommunstyrelsen godkänt exploateringsavtal 
innan antagande.

G2 Länsstyrelsen 
Med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som rör hälsa och säkerhet 
måste lösas för att inte ett antagande av detaljplanen ska 
komma att prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas 
påtagligt (både MB kap 3 och 4), mellankommunal samord-
ning blir olämplig, miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
(MB 5 kap, luft och vatten) eller att strandskydd upphävs i 
strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap).  

De frågor som rör buller och geoteknik som framfördes i 
samrådsskedet har hanterats på ett bra sätt. Innan planen 
antas behöver dock detaljplanens bestämmelser angående risk 
förtydligas. Planbeskrivningen behöver även kompletteras 
med tydlig information om hur planbestämmelserna gällande 
risk ska tolkas.

Risk för olyckor
Länsstyrelsen anser att en brandskyddad fasad inte är en 
lämplig riskreducerande åtgärd när det handlar om bostäder 
och därmed är det inte ett alternativ till vall. Det är ett krav 
att skyddsbarriär införs som planbestämmelse för att Läns-
styrelsen ska godta bostäder 25 meter från väg 42. Skydds-
barriären behöver regleras på plankartan så att den finns på 
plats innan startbesked beviljas för bygglov. Det behöver 
också framgå i genomförandebeskrivningen vem som har 
ansvar för att barriären uppförs. Länsstyrelsen anser att en 
barriär i form av en vall är att föredra eftersom det enkelt kan 
kombineras med bulleråtgärd. 

Kommunen behöver vara medveten om att man med det 
korta avståndet till prickmark och plusmarkerat området 
godtar en förhöjd risk. Plankartan bör därför reglera så 
att komplementbostadshus inte tillåts inom 25 meter från 
körbanekant på väg 42. Kommunen bör även se över planbe-
stämmelserna som finns under störningsskydd. 

Råd enligt PBL och MB 

Markanvändning inom allmän plats 
Området som omfattas av Trafikverkets vägrätt bör vara 
reglerat som allmän plats, genomfart alternativt undantas 

från planområdet. Länsstyrelsen vill understryka att vägrät-
ten alltid gäller oavsett vad en detaljplan visar för använd-
ning. 

Markanvändning inom kvartersmark 
Länsstyrelsen är tveksam om det är lämpligt att i skydds-
åtgärder i anslutning till väg 42 ingår inom kvartersmark 
för bostäder. Om skyddsåtgärderna istället ingick i allmän 
platsmark hade genomförande och skötsel av åtgärderna 
sannolikt underlättats och bostadsfastigheterna hamnat på 
ett längre avstånd från väg 42. 

Trafik 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkt att det inte 
kommer vara lämpligt att ytterligare exploatera områden 
som nyttjar gamla Tosserydsvägens anslutning norr om 
planområdet. Trafikverket har svårt att se vilka åtgärder som 
kan höja anslutningens trafiksäkerhet till en acceptabel nivå. 
Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 

Risk för olyckor 
Länsstyrelsen rekommenderar att bestämmelsen om ventila-
tion kompletteras med att luftintag ska placeras högt och på 
oexponerad sida, vända bort från vägen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Kulturmiljö 
Fornlämningen behöver markeras tydligare i plankartan och 
i planbestämmelserna behöver det tydligt framgå att ingrepp 
i fornlämningen kräver tillstånd från länsstyrelsen, med 
villkor om arkeologisk undersökning. 

Kommentar:
Brandskyddad fasad har tagits bort som alternativ till 
skyddsbarriär. Planbestämmelse införs att skyddsbarriär ska 
finns på plats innan startbesked beviljas för radhus i de delar 
där det inte finns en naturligt skyddande slänt som klarar 
funktionen. Genomförandebeskrivningen har förtydligats 
angående ansvar för skyddsbarriären. Barriären är tänkt att 
utformas som en vall med bullerplank ovanpå. Planbeskriv-
ningens beskrivning av störningsskydd har justerats i dialog 
med Länsstyrelsen. 

Plankartan har justerats för att förtydliga att det inte är 
möjligt att inrymma bostäder i det område som är plusmar-
kerat.

Avståndet mellan väg 42 och kvartersmark har stämts av med 
Trafikverket inför granskningen. 
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Buller 
Trafikverket noterar att bullerutredningen visar att området 
med åtgärder klarar aktuella riktvärden. Bullerplankets och 
bullervallens föreslagna placering bedöms ligga utanför 
vägområdet och vägens säkerhetszon. 

Risk 
Trafikverket kan konstatera att de prognosticerade trafiktal 
som använts i riskutredningen som ingångsvärde stämmer 
överens med Trafikverkets basprognos. 

Passager över väg 42 
Tillgängligheten till passagerna över väg 42 är i dagsläget 
bristfällig. Detta förbättras i och med de åtgärder som avtalas 
för räcken, gångväg och gång- och cykelväg utmed väg 42 i 
anslutning till cirkulationen. 

ÅVS väg 42 
En av de åtgärder som planeras som en följd av Trafikverkets 
ÅVS för väg 42 är en gång- och cykelbana förbi planområdet. 
Kommunen har uttryckt önskemål om att denna ska placeras 
på västra sidan väg 42 vilket finns med i Trafikverkets proces-
ser. Planeringen sker förutsättningslöst för att finna den 
bäst lämpade placeringen. Avtal arbetas just nu fram mellan 
Trafikverket och kommunen

Planläggningsprocessen finansieras helt av kommunen som 
söker medfinansiering genom Västra Götalandsregionen. 

Kommentar:
Borås Stad arbetar för att ett avtal, med det innehåll som 
beskrivs i yttrandet, ska skrivas med Trafikverket före 
planens antagande.

Borås Stad har lyft frågan om åtgärder för att förbättra 
Tosserydsvägens anslutning till väg 42. Det har inte varit 
möjligt att utreda frågan vidare eftersom Trafikverket 
arbetar utifrån att anslutningen bör stängas. Borås Stad vill 
i framtiden se en dialog kring anslutningens utformning där 
olika alternativ kan studeras. Borås stad är införstådda med 
att Trafikverket anser att det inte är lämpligt att exploatera 
ytterligare områden som nyttjar Tosserydsvägen.

G4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

G5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen hade en lång lista med synpunkter 
under samråd och har också perioden mellan samråd och 
granskning spelat in synpunkter i planarbetet. Det kvarstår 
dock vissa justeringar av planförslaget för att säkerställa en 
godtagbar livsmiljö för framtida boende.

Skyddsåtgärderna vid väg 42 ligger inom kvartersmark för 
att underlätta genomförande och skötsel. Vallen kommer att 
anläggas i samband med byggnation av bostäder och framtida 
fastighetsägare kommer att stå för skötseln.

Borås Stad har lyft frågan om åtgärder för att förbättra 
Tosserydsvägens anslutning till väg 42. Det har inte varit 
möjligt att utreda frågan vidare eftersom Trafikverket arbetar 
utifrån att anslutningen bör stängas. Borås Stad vill se en 
dialog kring anslutningens utformning där olika alternativ 
kan studeras.

Planbestämmelsen om fornlämning har förtydligats för att 
redovisa att ingrepp i fornlämningen kräver tillstånd från 
länsstyrelsen, med villkor om arkeologisk undersökning.

G3 Trafikverket

Sammantagen bedömning 
Trafikverket bedömer att de synpunkter Trafikverket 
framfört i samrådet har bemötts och utretts av kommunen. 
Fortfarande aktuella frågor rör avtal för åtgärder på allmänna 
vägnätet samt framtida användning av anslutningen vid 
Tosserydsvägen. Avtalet behöver undetecknas innan planen 
antas och innehålla följande åtgärder.

 » Föreslagen gång- och cykelväg med räcke nordost om 
cirkulationen. 

 » Planområdets nya anslutning till cirkulationen. 

 » Gångbanans anslutning i norra delen av planområdet, 
intill Tosserydsvägen. 

 » Förlängning av räcke mellan körbanorna norr om 
cirkulationsplatsen för att förhindra att gående sneddar 
över vägen utanför anordnade passager. 

Trafikverket kommer att tillsätta en bevakande projektledare 
för åtgärderna. Processen är hårt belastad och prioritering 
kan innebära långa ledtider. Samtliga kostnader för åtgär-
derna, inklusive Trafikverkets bevakande projektledare, 
finansieras av kommunen.

Trafikutredning 
I och med att kommunen nu väljer att inte skapa en alternativ 
anslutning till området norr om Tosserydsvägen är det inte 
lämpligt att ytterligare exploatera områden som nyttjar Tosse-
rydsvägens anslutning. Anslutningen vid Tosserydsvägen/väg 
42 är dålig på grund av brant lutning in mot anslutningen till 
väg 42. Trafikverket har svårt att se vilka åtgärder som kan 
höja anslutningens trafiksäkerhet till en acceptabel nivå. 
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Buller
Bestämmelse om att bulleravskärmning ska anordnas, finns 
inte med i plankartan på alla de ställen som utredningen visar 
på behövs. Miljöförvaltningen befarar att boende kommer att 
störas av buller och klagomål uppkomma.

Natur
Planbestämmelser har också införts för groddamm och 
att buskar och träd ska finnas runt bäcken. Hur ska den 
omnämnda skyddsåtgärden grodtunnel och grodstaket 
säkerställas på plankartan?

Dagvatten
Planhandlingarna redogör för att området ligger inom 
vattenskyddsområde. Möjligen bör detta också anges som 
upplysning på plankartan.

Miljömål
De lokala miljömålen i Borås Stad som antogs under 2018 
ska uppnås senast 2021. En redaktionell ändring av plan-
handlingarna krävs.

Sammanfattande bedömning
Miljö - och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslag 
till detaljplan tills dess att plankartan kompletteras med 
ytterligare planbestämmelser kring buller där detta saknas. 
Planbestämmelser angående grodtunnel, grodstaket och 
upplysning om vattenskyddsområde behöver också diskuteras 
vidare.

Kommentar:
Plankartan har kompletterats med en extra bullerbestäm-
melse för att tydliggöra behovet av lokala skärmar vid 
enstaka punkter. 

Grodtunnel och grodstaket kommer inte att regleras med 
planbestämmelse men genomförandet hanteras i detaljpla-
nens exploateringsavtal.

Plankartan har kompletterats med information om att 
planområdet ligger inom vattenskyddsområdet.

Planbeskrivningens avsnitt om de lokala miljömålen i Borås 
Stad har reviderats.

G6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö AB har synpunkter på informationen 
om fjärrvärme och avfall i planbeskrivningen. Det ska stå att 
det finns möjlighet att ansluta området till fjärrvärme.

Svarta och vita påsen samt vårt optiska system kommer 
troligtvis att avvecklas inom snar framtid därför är vår 
rekommendation att man beställer minst två behållare/kärl 

så man kan dela upp matavfall och brännbart redan idag. 
Vi vill också rekommendera och förespråka att planera för 
fullsortering med 10 fraktioner för att ta oss upp i avfalls-
trappan samt följa regeringens beslut om kvarternära och 
fastighetsnära insamling till 2025.

Kommentar:
Avsnitten om fjärrvärme och avfallshantering i planbeskriv-
ningen har justerats och stämts av med Borås Energi och 
Miljö inför detaljplanens antagande.

G7 Borås Elnät
Tekniska anläggningar bör även få placeras i prickmark.

Befintliga elledningar som behöver flyttas eller läggas om 
bekostas av exploatören. 

Borås Elnät vill att exploatören tar kontakt med Borås 
Elnät i god tid innan byggstart för samordning av om- och 
nybyggnad av elnätet i planområdet samt placering av 
transformatorstationer.  

Kommentar:
I det mittersta östra kvarteret ändras del av prickmarken till 
plusmark för att möjliggöra en transformatorstation mellan 
huskropparna.

G8 Lantmäterimyndigheten
Eftersom flera av kvarteren innehåller sammanhängande 
byggrätter av olika art, utan att det i plankartan närmare 
anges hur utfart ska ske, skjuter man i praktiken frågan om 
utfarter från de olika byggnaderna vidare, att avgöras från 
fall till fall vid bygglovgivningen. 

Under administrativa bestämmelser i plankartan bör formu-
leringen för avsedda servitut ändras så att man inte, som nu 
är fallet, förleds att tro att servituten har bildats i och med 
detaljplanens laga kraftvinnande. 

För tydlighetens skull borde samtliga planerade gemensam-
ma vägstråk innehålla den administrativa bestämmelsen g.

Lämpligheten med skogstransporter via gata inom tätbebyg-
gelse och torg kan ifrågasättas.

Kommentar:
Plankartan är utformad för att markera önskad placering av 
utfarter men ger möjlighet för justeringar vid bygglovsskedet.

Formuleringen för avsedda servitut har justerats för att 
förtydliga att servituten inte har bildats i och med att detalj-
planen vinner laga kraft.
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Eftersom kvarterens fastighetsindelning och upplåtelseform 
inte bestäms i detaljplanen fastställs inte heller hur gemen-
samhetsanläggningar kommer bildas för alla kvartersvägar 
inom planområdet.

Kommunen har fortsatt behov av att vid avverkning kunna 
transportera timmer genom planområdet 

G9 Räddningstjänsten

Riskhantering 
Räddningstjänsten anser att bestämmelsen m4 behöver 
förtydligas så att det framgår att ett räcke, om det krävs med 
hänsyn till avstånd, ska vara anpassat för tunga fordon. 

Räddningstjänsten anser man bör överväga att förse även 
befintlig fastighet utmed väg 42 bör med bestämmelse om 
riskåtgärd.

Framkomlighet 
Det bör finnas med som information på plankartan och/eller 
i planbeskrivningen att bjälklag i underjordiska garage samt 
armerade planterade ytor kan komma att behöva dimensione-
ras för räddningstjänstens tunga fordon. Detta för att skapa 
en tydligare bild av behovet vid bygglov. 

Brandposter 
Räddningstjänsten har tidigare påtalat behovet av brandpos-
ter i det nya området. Detta nämns ej i planbeskrivningen. 
BEM bör tillfrågas huruvida detta ska in i avtal med exploa-
tören eller ej. Brandpostsystem bör utföras enligt Svenskt 
vattens publikation VAV P83.         

Kommentar:
Plankartans bestämmelse för skyddsbarriär har justerats 
för att förtydliga att skyddsbarriären ska anpassas till tunga 
fordon. Kommunen ser inte att det är möjligt att ställa 
samma krav på åtgärder vid befintlig fastighet utmed väg 42 i 
samband med detaljplanen.

Planbestämmelsen om bjälklag för bjälklag för underjordiskt 
garage har kompletterats med att det ska dimensioneras för 
tunga fordon. 

Planbestämmelse har införts om att utlopp från underjor-
diska garage ska förses utan utlopp till dag/-spillvattennätet, 
alternativt förses med möjlighet att stänga utloppet.

Information införs i planbeskrivningen att dagvattendammar 
ska försese med icke genomsläppliga massor.

Borås Energi och Miljö bedömer att det finns möjlighet att 
placera två brandposter inom området. Information om 
brandposter läggs in i planbeskrivningen.

G10 Fritids- och folkhälsonämnden
Vid samrådet hade Fritids- och folkhälsonämnden 
synpunkter om tillgängligheten till Kypeområdet, vilken 
har tillgodosetts. Detaljplanen ger goda möjligheter att 
skapa ett attraktivt stadsnära bostadsområde med en känsla 
av att bo på landet. Den tar stor hänsyn till friluftslivets 
förutsättningar och tillgängligheten till friluftsområdet 
samt ger goda förutsättningar till utevistelse med både sjöar 
och skogsområden i närheten. I detaljplanen beskrivs en 
målmedveten satsning på trygghetsskapande principer med 
aktivitetsytor och miljöer som uppmuntrar boende att vistas 
ute på de attraktiva gemensamma ytorna. Utifrån såväl ett 
miljö- som folkhälsoperspektiv är det angeläget att såväl unga 
som vuxna i första hand väljer cykeln vid resor till fritids-
aktiviteter, skola och arbete. Därför är det bra att man inom 
området planerat för en gång- och cykelväg längs med den 
nya huvudgatan i området samt anlägger den planerade gång- 
och cykelvägen på västra sidan längs väg 42 mot Frufällan. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på detaljplanen 
men texten om service bör uppdateras för att bättre beskriva 
utbudet på Sjöbo.

Kommentar:
Planbeskrivningen har uppdaterats för att bättre beskriva 
serviceutbudet på Sjöbo.

G11 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen.

G12 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden avstår granskningsyttrande och 
hänvisar till tidigare insänt samrådsyttrande.

Kommentar
I samrådsskedet framhöll Sociala omsorgsnämnden behovet 
av boende enligt LSS. Planförslaget möjliggör gruppboende 
och boende enligt LSS, men reglerar det inte. Kommunen 
äger ingen kvartersmark som skulle kunna markanvisas för 
dessa boendetyper.

G13 Västtrafik 
Västtrafik är fortsatt positiva till utbyggnad i närhet till 
kollektivtrafik och anser att det finns goda möjligheter att 
utveckla hållbart resande till och från planområdet. Västtra-
fik ser potential att utveckla stadstrafiken till att även omfatta 
Tosseryd, men det förutsätter att kollektivtrafiken ges de 
förutsättningar som krävs och att det blir enkelt för boende 
och verksamma att välja kollektivtrafiken. För att Tosseryd 
ska kunna trafikeras av en stadstrafiklinje är det viktigt att 
resandeunderlaget blir tillräckligt stort och i enlighet med 
planens målsättning. Det finns en risk att den nya hållplatsen 
inom planområdet hamnar för högt upp och därmed bara blir 
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attraktiv för den norra delen av Tosseryd. Därmed kan inte 
samtliga nya bostäder räknas in som underlag för en stadstra-
fiklinje. Västtrafik önskar att hållplatsen placeras i mitten av 
planområdet alternativt att kommunen utreder möjligheten 
att tillskapa ytterligare en hållplats för stadtrafikslinjen i 
södra delen av planområdet. Att hänvisa boende och verk-
samma till kollektivtrafiken vid väg 42 är absolut möjligt och 
ytterligare ett alternativ för planområdet, men kommunen 
bör vara medvetna om att hänvisningen kan underminera 
möjligheten att utveckla trafiken in i Tosseryd.

Västtrafik är mycket positiva till att en vändplan i Tosseryd 
utreds, det är en förutsättning för trafikering av området. 
Backvändning är inte önskvärt i längden och särskilt inte om 
kommunens avsikt är att området ska trafikeras av stadstra-
fik, eftersom stadstrafiklinjerna ofta körs med större fordon 
än vad som idag körs på linje 31.

Västtrafik ser fram emot fortsatt dialog om utformning för 
kollektivtrafik.

Kommentar:
Placeringen av hållplatsläget i den norra delen utgår ifrån 
planförslagets vision om att skapa en identitetsskapande 
centrumpunkt där hållplatsen kan placeras vid torg och 
förskola. Områdets topografi innebär samtidigt att placering-
en är att föredra utifrån vägens utformning för att undvika 
att hållplatsen ligger i en kurva eller för brant lutning. Inför 
antagandet har frågan om hållplatsläge i den södra delen av 
planområdet studerats i dialog med Västtrafik och Tekniska 
förvaltningen och det har bedömts som lämpligt och möjligt 
med en kompletterande busshållplats i den södra delen av 
planområdet. Möjligt läge för den södra busshållsplatsen 
markeras i illustrationskartan.

Kommunen är positiv till förslaget om vändplan i Tosseryd 
men har inte rådighet över marken. Tillsammans med Väst-
trafik har dialog förts med fastighetsägaren och Tosseryds 
samfällighetsförening om möjligheten att genom detalj-
planens exploatering bekosta en bussvändplats i Tosseryd. 
Tosseryds vägförening är i dagsläget inte intresserade att ta 
över driften av en vändplats och synpunkten kan därmed inte 
tillgodoses inom ramen för denna detaljplan.

G14 SGI
SGI yttrade sig i samrådet med rekommendationerna att 
komplettering bör göras avseende åtgärder vid torvmark samt 
att restriktioner avseende skrotning av block bör redovisas 
på plankartan. Ovanstående har åtgärdats i gransknings-
handlingen. SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen 
erinran mot planförslaget.

2. Yttranden från sakägare
G15 Tosseryds samfällighetsförening

Vändplats för buss
Vägsamfälligheten är positiv till en bussvändhållplats 
vid billackeringen då det ökar säkerheten för bussåkande 
medlemmar. Föreningen har dock ingen möjlighet att 
ansvara för underhåll av en busshållplats som innefattar 
trottoar, ramp eller dylikt. Vägsamfälligheten ser att det 
skulle finnas möjlighet att vända inom planområdet. Buss-
trafiken ska vara för att täcka beläggningen av Tosseryds 
invånare inte för tomma bussar som ska vända. Det är inte 
rätt att medlemmarna ska bekosta slitaget från den tunga 
trafiken och det är inte vägarna byggda för. Ur säkerhets-
synpunkt finns det problem eftersom det saknas trottoar 
längs Tosserydsvägen. Alla bussar från det tätbefolkade 
området i detaljplanen kan inte gå upp och vända i Tosseryd. 
För att öka trafiksäkerheten bör bussar från planområdet ha 
väjningsplikt ut på Tosserydsvägen.

Kvartersväg från planområdet österut.
Det måste säkerställas att det ej är möjligt att färdas med 
bil på denna kvartersväg från planområdet och ansluta till 
Tosserydsvägen.

Säkerhet väg 42
Föreningen ställer sig frågande till ett så tätbefolkat område 
precis intill väg 42 ur säkerhetssynpunkt då vägen måste 
korsas av de boende för att komma till bla busshållplats, 
badplats mm. Idag finns ingen passage över väg 42 och ingen 
nybyggnation av sådan planläggs. Vi anser att detta bör tas i 
beaktning och byggnation av säkerpassage över väg 42 bör 
anläggas för gång och cykeltrafikanternas säkerhet. 

Det nya planområdet kommer att öka trafiken på Nordskogs-
leden och i Långestensrondellen. Föreningen ser att det redan 
idag finns problem då det vid vissa tider är kraftig beläggning 
på leden. Finns det planer på hur framkomligheten ska 
säkerställas? 

Antalet bostäder i detaljplanen bör minska. Ursprungligen 
planerades enplansvillor vilket nu vuxit till ca 430 bostäder. 
Kluster av höga hus passar inte in på landsbygden.

Kommentar:

Busstrafik
Borås Stad arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafik i alla delar av kommunen. Ökad kollektivtrafik 
är bra för klimatet och framkomligheten i trafiken samtidigt 
som tillgängligheten förbättras för de som inte har möjlighet 
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att köra bil eller cykla. Turtätheten beror på hur många som 
väljer att åka med bussen och det är Västtrafik som gör 
bedömningar för hur busslinjer ska trafikeras. 

Västtrafik har framfört önskemål om en vändplan vid 
ändhållplatsen i Tosseryd för att öka säkerheten.  Aktuell 
detaljplan möjliggör att en vändplan kan bekostas av exploa-
tören. Det förutsätter dock att samfällighetsföreningen är 
villig att överta driften av vändytan. Frågan har lyfts i dialog 
med Tosseryds samfällighetsförening. En överenskommelse 
har inte kunnat träffas och frågan om en vändplan frikopplas 
därför från detaljplanen.

Väjningsplikt för bussen ut på Tosserydsvägen enligt 
synpunkt tillgodoses, planbeskrivningen kompletteras med 
informationen.

Kvartersväg
Planbestämmelse om utfartsförbud införs så att det inte går 
att ordna utfart österut från kvartersmarken i riktning mot 
Tosserydsvägen.

Närhet till väg 42
Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående. Bebyggelsen utsätts i delar av området för 
höga bullernivåer men förslaget är utformat för att skärma av 
bullret så att gällande riktvärden klaras.   

Passage vid väg 42
Detaljplanens förbättrar tillgängligheten till passagerna över 
väg 42. I planarbetet har Borås Stad lyft frågan om förbätt-
ringar i utformningen av passagerna. Trafikverket är ansvarig 
för passagernas drift och utformning. 

Väg 42 in till Borås
En trafikutredning gjordes inför granskningen för att 
säkerställa att det finns kapacitet att ansluta planområdet till 
Långestensrondellen. Slutsatsen är att det finns tillräcklig 
kapacitet för planförslaget. 

Stadens trafiknät har tidigare utretts i Åtgärdsvalstudie 
Noden Borås 2018 och det stämmer att delar av väg 42 på 
sträckan in till centrum inte har fullgod framkomlighet under 
rusningstrafik. Studien visar att belastningsgraden år 2015 är 
mellanhög under rusningstrafik på sträckan genom Knal-
leland. Vad gäller Nordskogsleden visar inte åtgärdsvalstudien 
några kapacitetsproblem. Borås Stad är medvetna om att 
den tunga trafiken bromar upp hastigheten i uppförsbacken.
Trafikverket är väghållare och har godkänt utformningen av 
Nordskogsleden. Detaljplanen och dess underlagsmaterial har 
även stämts av med räddningstjänsten genom samråds- och 
granskningsskedet.

För prognosåret 2040 då trafiken ökat ytterligare visar 
åtgärdsvalstudien att även Kungsleden får mellan till hög 

belastningsgrad. Studien ger förslag på flera olika åtgärder; 
bl a utreds möjligheten till en ny dragning av väg 180 mot 
Alingsås som alternativ till väg 42 för den tunga trafiken. Det 
finns också förslag på hur kollektivtrafiken in till centrum 
kan snabbas upp och göras mer attraktiv, vilket skulle kunna 
minska biltrafiken på väg 42. Borås Stad arbetar förnärva-
rande med att ta fram en trafikplan i syfte att konkretisera 
vilka åtgärder och investeringar som kommunen avser att 
göra på kort och lång sikt för att staden ska kunna växa med 
ett fungerande trafiksystem. 

Antalet bostäder
Planområdet ligger i området mellan Borås och Fristad som 
i översiktsplanen pekats ut som kommunalt utvecklings-
stråk, där bebyggelse ska lokaliseras så att underlaget för 
kollektiv-trafiken ökar och möjligheten att utveckla lokal 
service stärks. Den strategiska planen för Sparsör, Frufäl-
lan och Tosseryd anger att efterfrågan på att bosätta sig i 
området är mycket stor och att det finns en önskan att få 
fram fler bostäder. Borås Stad ser positivt på att staden växer 
här såväl som på många andra platser runt om i staden. Då 
planområdet är stort kommer inte allt att byggas ut på en 
gång utan i etapper under ett flertal år. Närheten till staden, 
god kollektivtrafik och naturområden gör området både 
hållbart och attraktivt för nya bostäder. För att skapa bättre 
underlag för stadsbusslinjen, för viss service inom området 
samt för investeringar i nya gator, gång- och cykelväg, parker 
med lekplats och annan infrastruktur har det bedömts som 
lämpligt med ett större antal bostäder inom planområdet. 
En annan viktig aspekt som kommunen eftersträvar i all 
planering är att åstadkomma levande stadsdelar med en 
blandning av bostäder och verksamheter. Genom att skapa 
ett varierat utbud av boendeformer som attraherar människor 
i olika faser av livet och därmed ger en bättre ålderspridning 
och mångfald, möjliggörs till exempel kvarboende i Tosseryd 
för de som inte längre vill bo i eget hus.

Högre bebyggelse
Borås Stad bedömer att föreslagna byggnadshöjder, även de 
högre husen, passar väl in på platsen. Vid utformningen av 
förslaget har stor vikt lagts vid gestaltningen i syfte att skapa 
en varierad och trivsam miljö som samspelar med områdets 
naturmiljöer och topografi. Det innebär att det föreslås en 
stor variation med olika hushöjder från två till sju våningar. 
Den högre bebyggelsen placeras vid torget och i östra kanten, 
där byggnaderna får ett visuellt stöd av berget och skogen 
i ryggen. Härifrån trappar byggnadshöjderna, i likhet med 
markens lutning, ner mot väster och söder, vilket ger en mjuk 
övergång från den högre till den lägre bebyggelsen. Med 
hänsyn till inkomna synpunkter sänktes byggnadshöjden 
för husen utmed Tosserydsvägen till två-tre våningar. Att 
spara fina naturmiljöer inom planområdet med generös plats 
för park och lek har också varit viktigt vid utformningen av 
planförslaget.
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3. Synpunkter från övriga 

G16 Tosseryds intresseförening
Föreningen är väldigt orolig för möjligheterna att påverka 
planområdet med tanke på att kommunen inte tagit hänsyn 
till hushöjderna och befolkningstätheten som många påpekat 
i samrådet. Föreningen menar att kommunen kör över sina 
invånare. Kommunen lovade högre hus i den södra delen för 
att smälta ihop med miljön. Tosserydsborna ser negativt på 
att högre bebyggelse läggs i den nordöstra delen av området 
då det stör den naturliga dalgången. 

Föreningen anser att miljö och grönområden inte kommer att 
kunna bära så många människor från nya område och undrar 
varför inte en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning behövs. 

Intresseföreningen ser även negativt på den ökade trafiken i 
Tosseryd som påverkar säkerheten för barnen då det saknas 
trottoarer. För alla som ska åka österut lockar tidsvinsten att 
åka genom Tosseryd eftersom det är tät trafik och bilköer 
genom stan vissa tider.

Vidare anses att det nya området inte bör kallas Tosseryd då 
Tosseryd är en lantlig by och det nya området är en förtätad 
stadsdel som inte kommer att vara en del av Tosseryd. 

Föreningen vill endast ha villor och radhus i Tosseryd. 

Kommentar:

Möjlighet till att påverka förslaget
Detaljplanen följer den demokratiska process som gäller 
enligt Plan- och bygglagen, där samrådet är det första tillfäl-
let att lämna synpunkter på förslaget. Syftet med samrådet är 
att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap 
om det aktuella planområdet. Syftet är också att ge intressen-
ter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan 
och möjlighet att lämna synpunkter. Avvägningar görs 
mellan olika intressen, vilket innebär att alla önskemål inte 
alltid kan tillgodoses. I detta fall har Tosserydsborna bidragit 
till mycket kunskap om området i samrådet, vilket bland 
annat lett till att den föreslagna vägen arbetats om helt. Flera 
olika förslag har studerats och det som nu föreslås bedöms ge 
en god helhet till området med en trygg boendemiljö och ett 
bra samspel mellan gata, byggnader och grönytor.

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Slitage på naturen
Kommunen bedömer att de stora natur- och rekreationsom-
rådena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter 
till Kypeterrängen räcker till för alla och ser positivt på att 
fler människor ges möjlighet att bo i närheten av naturen. 
För planområdets behov av ytor för lek och närrekrea-
tion kommer gott om park och naturmark att sparas och 
utvecklas inom planområdet, vilket också kan vara en kvalité 
för de boende i Tosseryd som idag bland annat saknar en 
lekplats. Förslaget har justerats i dialog med kommunbiolog, 
som hjälpt till med avvägningar om vilka delar av området 
som är mest lämpliga att exploatera respektive viktigast att 
bevara. Planförslaget bedöms inte innebära negativ påverkan 
på kringliggande natur och de boende i Tosseryd kommer 
även i fortsättningen att ha de naturnära kvaliteter som är 
uppskattade idag.

Trafik i Tosseryd
Borås Stad står fast vid att detaljplanen inte bedöms medföra 
ökad trafik genom Tosseryd eftersom planområdet och 
befintliga Tosseryd endast får en förbindelse för busstrafik, 
gående och cyklister. Även om framkomligheten genom 
Borås kan vara begränsad under rusningstid bedöms det i 
huvudsak vara boende i befintliga Tosseryd som väljer att 
använda Tosserydsvägen och Knektåsvägen för att köra 
österut.

Områdets namn
Närheten till Tosseryd har fått ge namn till detaljplanen, 
det är dock bara ett ärendenamn utan formell betydelse. 
Ärendenamnet ändras därför inte inför antagandet. Enligt 
nuvarande stadsdelsindelning ligger planområdet formellt 
sett inom stadsdelen Nordskogen. Intresseföreningens 
synpunkt har förmedlats till Borås Stads namnberedning och 
frågan om ett eventuellt nytt stadsdelsnamn för planområdet 
kommer därmed att behandlas i samband med att beslut tas 
om nya gatu- och kvartersnamn för området, vilket sker efter 
att detaljplanen är klar.

G17 Gingri Kärra 1:11
Menar att den nuvarande påfarten till väg 42 inte är trafik-
säker. Stopplikten och hastighetsbegränsningen respekteras 
inte av bilisterna vilket gör det svårt att hinna ut. Den branta 
backen är ett problem på vintern för de som ska till Tosseryd 
och de som ska bromsa för att inte kana ut i korsningen.

Undra varför de som flyttar in ska få en bättre utfart än dem 
som bott här länge.
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Kommentar:

Nuvarande utfart
I detaljplanens samrådsskede redovisades ett förslag som 
byggde på att Tosserydsvägen ansluts till Långestensrondel-
len. Förslaget arbetades om inför detaljplanens gransknings-
skede med utgångspunkt att ordna en annan trafiklösning 
på grund av de negativa synpunkterna som inkommit under 
samrådet. Borås Stad är positiv till att förbättra korsningen 
väg 42/Tossrydsvägen men det är Trafikverket som beslutar i 
den frågan.

G18 Hjortsered 2:2
Vill påpeka att själva processen kring beslutet inte känns 
transparent. Upplever att det mesta redan är beslutat med 
liten chans att påverka. 

Anser att det är många bostäder på liten yta. Hoppas på att 
man åtminstone väljer bort att bygga höga hus, från 4 våning-
ar och uppåt för att minska omfattningen och påverkan på 
den lantliga miljön. Många och höga hus blir opersonligt och 
otryggt i ett litet samhälle där alla känner alla.

Ser att det finns risk för att den nya vägen blir både överbe-
lastad och kommer att medföra köer i rusningstrafik. Det 
kommer att passera minst 700 bilar varje morgon (om vi 
uppskattar att varje hushåll har minst en bil så blir det 500 
nya bostäder och drygt 200 befintliga).

Ett alternativ vore att bygga en parallell väg ut till rondellen 
eller behålla nuvarande utfart till Fristadvägen.

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i ett kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Parallell väg ut till rondellen har studerats och förkastats 
eftersom det inte ger en ändamålsenlig vägstruktur. För 
kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knalleland, se 
kommentar till yttrande G15.

G19 Hjortsered 3:3
Anser att höjden på de högsta husen kan förstöra den 
miljöbild och lantliga miljö som byggnaderna är tänkta att 
ligga i. Med tanke på områdets karaktär och höjdskillnader 
så kommer högre hus än 3 våningar utmärka sig för mycket 
eftersom nivåskillnaderna inte är tillräckligt varierade.

Anser att det kommer förstöra skogsmiljöerna i närområdet 
med vandringsleder, träningsområde för MTB.

Anser att antalet byggen blir alldeles för många och inkräktar 
på miljön och Tosseryd som samhälle. Detta är en miljö som 
har och också förhoppningsvis kommer att bevaras, i sin 
form med ett lantligt samhälle med hästgård, småhus osv. 

Menar att detta bygge, ut efter en redan tungt trafikerad väg, 
som kommer göra Nordskogsleden ännu mer belastad med 
tung trafik, bussar och personbilar inte är genomtänkt.

Anser att det saknas en grundplan för trafik och miljö. Är 
positiv till att Borås växer men undrar om inte framkom-
ligheten på redan befintligt vägnät, cykel/gångvägar och 
kollektivtrafik bör förbättras före byggnation eftersom 
trafiken kommer att öka markant.

Flyttade till Tosseryd för den lugna miljön, för närheten till 
naturen och landet, men även närheten till Borås kommuni-
kationer och jobb. Är nu orolig för att Tosseryd kommer att 
bli exploaterat och att man kommer inkräkta på den miljö 
och stil som finns i området. Om 10-15 år så är risken att det 
inte finns några ”nära” lantliga områden kvar som man kan 
bosätt sig i. Ser en risk med att Tosseryd eller andra områden 
kommer att säljas bort av kommunen i en nära framtid.

Kommentar:                                                
För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i ett kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

G20 Rännekulla 1:11
Anser att höga hus inte passar i Tosseryd. Nästan fem hundra 
hushåll förstör den lantliga miljön. Villor och radhus skulle 
funkera bättre.

Kommentar:
För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 
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G21 Rännekulla 1:15
Ifrågasätter hur 7-8 våningshus smälter in i befintlig miljö.

Ifrågasätter att det byggs bostäder längs en hårt trafikerad 
vägsträcka utan övergångställen eller säkra passager. Befarar 
att det sker olyckor när man ska ta sig till badplatsen. Är med 
i styrelsen för ÖSS roddklubb och poängterar att det inte är 
en allmän badplats.

Frågar sig varför det inte istället byggs på Nordskogen 
istället.Undrar hur det är tänkt med förskola och skola och 
menar att det är ont om platser i dagsläget. Tycker att villor 
och radhus, som i den första detaljplanen, var en bättre idé. 
Menar att det idag är kaos i trafiken och att trafiksituationen 
kommer att bli sämre. Vill inte att fina områden förstörs med 
”skyskrapor”.

Kommentar:
För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

G22 Tosseryd 1:36, - två lika yttranden
Flyttade till Tosseryd för ca 3 år sedan för lugnet och närhe-
ten till naturen när det blev stökigare i Sjöbo. Anser nu att 
den lantliga känslan kommer försvinna helt när det kommer 
betonghus.

Menar att husen kommer att vara synliga från altanen. 
Förstår inte hur man kan uttrycka sig att det kommer vara 
en lantlig miljö när det planeras att bygga höghus i betong.  
Anser att höghusen borde istället byggas på industriområdet 
Nordskogen då det ligger i närheten till Sjöbo.

Inflyttningen kommer att innebära förstörelse på motions-
spår och natur på privat mark. Kommer kommunen hålla 
efter?

Har aldrig känt sig otrygg i Tosseryd men däremot på Sjöbo. 
Hur kan det bli tryggare?

Undrar hur parkering för bilarna ska lösas och om de ska 
stå längs vägen. Anser att antalet fordon är lågt räknat och 
trafiken kommer belasta Knektåsvägen, vilket inte är säkert 
för barn och djur.

Det saknas övergångställe vid rondellen för gående och 
cykeltrafikanter. Undrar vem som ska bo i husen och ifråga-
sätter att barnfamiljer kommer bosätta sig vid väg 42. Undrar 
om man planerar skola och förskola. 

Kommentar:

Planområdets karaktär
Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker. Utvecklingen är i linje med den 
strategiska planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd.

Området ligger även i ett utpekat utvecklingsstråk i över-
siktsplanen. Planförslaget har inte som utgångspunkt att 
bibehålla en lantlig karaktär utan att skapa en ny trivsam och 
varierad stadsdel med mötesplatser och kvalitativ arkitektur. 
Planförslagets utformning och karaktär har studerats      
ingående och beskrivs närmare i kvalitetsprogrammet. För 
övriga Tosseryd finns det i dagsläget inga pågående plan-
uppdrag som kan påverka den lantliga känslan.

Bebyggelsens höjd har studerats i digital 3D-modell och 
kommer ha mycket begränsad påverkan på utsikten från 
bostäderna i Tosseryd, se perspektiv i planbeskrivningen på 
sid 8.

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

Detaljplanen förbättrar tillgängligheten till passagerna 
över väg 42. I planarbetet har Borås Stad lyft frågan om 
förbättringar i utformningen av passagerna. Trafikverket är 
ansvariga för passagernas drift och utformning. 

Borås Stad står fast vid att detaljplanen inte bedöms medföra 
ökad trafik genom Tosseryd, se kommentar till yttrande G16.

Parkering
Antalet parkeringsplatser regleras genom Borås Stads parke-
ringsregler och bestäms inte i detaljplanen. Det grundläg-
gande antalet parkeringar som Borås Stad kräver i bygglovs-
skedet är 11 platser per 1000 kvadratmeter bostadsyta men 
det kan även göras avdrag på grund av god kollektivtrafik 
eller mobilitetsåtgärder. Bostädernas parkering ska ske på den 
egna fastigheten och inte på gatumark. 

G23 Tosseryd  1:4
Anser att den nya detaljplanen inte tagit hänsyn till de 
boende i Tosseryds önskningar. Vill framförallt förändra 
antalet bostäder som från början var 50 villor till att sedan 
blir flera jättehöga hus och totalt över 400 bostäder. Det är 
en ofantlig ökning från nuvarande invånarantal i Tosseryd.

 » Anser att stigar, våtmarker, hagar och skog kommer 
att påverkas negativt av att väldigt många fler kommer 
vistas i vår natur. Undrar hur det är tänkt angående 
nedskräpningen och tror att det kommer att drabba 
privata marker. 
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 » Anser att väg 42 kommer att överbelastas och att 
beräkningen på 0,6 bilar per hushåll inte kommer att 
räcka samt att antalet parkeringar är alldeles för lågt. 
Menar att det leder till problem för räddningsfordon.

 » Vill ej ha en buss i Tosseryd som är sammanknuten 
med Torpa-Sjöbo. Eftersom det inte finns trottoarer i 
Tosseryd innebär bussarna en fara för barn, hästar och 
hundar.

 » Anser att stora höghus kommer att förstöra den lantliga 
miljön.

 » Tycker att uttalandet om att det skulle bli tryggare om 
det är fler boende är helt galet. Det finns en väldigt bra 
gemenskap i Tosseryd och ingen är otrygg.

 » Uppmanar till att göra nya mätningar angående bullret 
från vägen, helst när det är blöt vägbana. Det är väldigt 
högt ljud från vägen och mycket avgaser. Anser att 
bullerplank inte räcker.

 » Anser att det är oansvarigt gällande skattepengar att 
bygga en ny Nordskogsled för att styra om trafiken från 
Sjöbo och sedan bygga ett helt nytt samhälle precis 
intill vägen. Anser att det hade varit bättre att bara 
ha kvar den gamla vägen över Sjöbo eftersom den är 
tvåfilig. Trafik från Fristadhållet kommer att fastna i 
Långestensrondellen

Kommentar:
Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Borås Stad arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafik i alla delar av kommunen, se kommentar till 
yttrande G15

Planförslaget ger säkra gångvägar genom planområdet 
som ansluter till Tosserydsvägen och passager över väg 42. 
Trafiksäkerheten för gående och cykel tillsammans med 
bättre belysning och fler människor kan bidra till att området 
upplevs som mer tryggt. 

Planförslagets buller vid väg 42 har studerats ingående, se 
kommentar till yttrande G15. 

G24 Tosseryd  1:6
Menar att synpunkterna från den lantliga byn Tosseryd har 
bemötts på ett odemokratiskt sätt. Vill att man ska vara rädd 
om det goda gemytet och den lantliga karaktären.

Är kritisk till förtätning och menar att den styrs av girighet. 
Ett bostadsområde för så många personer ska byggas lång-
samt, så att människor får bo in sig

Anser att för många personer trycks ihop på för liten yta. Ett 
bostadsområde för så många personer ska byggas långsamt, 
så att människor får bo in sig. Det finns att lära sig av tidigare 
misstag utan att nämna något vid namn. Är inte emot att 
bygga boende, bygg med huvudet och inte med girigheten i 
famnen. 

Att människor känner sig trygga i sitt område är också en 
vinst för samhället. Här är det vi-känsla, vi bryr oss, har bott 
in oss, byggt byn under århundraden.

Ifrågasätter att bostäder byggs så nära en starkt trafikerad 
väg. Tror att dålig miljö och hälsa kan bli en kostnad i 
framtiden. Ifrågasätter att det räknas med 0,6 bilar per 
hushåll. Menar att Nordskogsleden lett till ökad restid och 
fara för räddningsfordon. Anser att bostäder bör byggas 
på Nordskogen och att transporter från industri kan skada 
naturområdet.

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

Antalet parkeringsplatser regleras genom Borås Stads parke-
ringsregler och bestäms inte i detaljplanen, se kommentar till 
yttrande G22.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

G25 Tosseryd  1:8
Anser att det är för många bostäder och för höga hus samt 
för få parkeringsplatser. Undrar om bilar kommer parkeras på 
vägen. Anser att busstrafiken kommer att ta bort på-landet-
känslan och slita på väg och miljö. Är kritisk till närheten 
till tungt trafikerad väg och undrar hur högt bullerskyddet 
blir. Menar att det kommer att bli ett ökat tryck på det lilla 
samhället att hantera det ökade antalet människor och ökad 
trafik. 
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Kommentar:
Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Borås Stad arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafik i alla delar av kommunen, se kommentar till 
yttrande G15

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 
har studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 
Bullerskyddet kommer att bli 3-4 meter högt och utformas 
som vall- och eller plank.

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

G26 Tosseryd  2:1 - två lika yttranden
Anser att det inte är mycket som ändrats sedan förra försla-
get.

Tycker att det är för mycket bostäder på liten yta. Undrar hur 
parkering ska lösas.

Anser att 7-våningshus är för högt och att det inte blir 
lantligare för att det är i trä samt att det inte blir lägre för att 
man bygger mot en bergssida.

Menar att byggandet av vägar inte hänger med byggandet av 
bostäder. 

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Antalet parkeringsplatser regleras genom Borås Stads parke-
ringsregler och bestäms inte i detaljplanen, se kommentar till 
yttrande G22.

En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

En trafikutredning gjordes inför granskningen för att 
säkerställa att det finns kapacitet i det omgivande vägnätet, 
Se kommentar till yttrande G15.

G27 Tosseryd  1:16
Motsätter sig/överklagar planområdets nuvarande utform-
ning.

Anser att husen är för höga och att man struntar i utsikten 
från de redan boende. Vill att man bygger tvåvåningshus 
och sparar en ridå med skog mellan planområdet och gamla 
Tosseryd.  Anser även att man ska ha träpanel och rödfärg, 
hjärnvitriol eller lasyr för att passa in.

Anser att antalet nya lägenheter är för stort och det ligger för 
tätt. Antalet bör halveras. Det nya antalet invånare kommer 
att bli för stort och nuvarande Tosseryd kommer att överbe-
lastas. Välkomnar nya boende men i lagom mängd.

Menar att vägnätet kommer inte att klara den ökade trafiken 
och att det redan nu kör många, även från Sjöbo, över Tosse-
rydsvägen/Hybergsvägen. Det finns även en del trafikanter 
som undviker Nordskogen och kör över Sjöbo för att slippa 
Nordskogsleden. Undrar hur Centrum, Knalleland samt 
Tosserydsvägen klarar den ökade trafikgenomströmningen.

Menar att den sista gamla bevarade ”byn” i närhet till Borås 
tätort kommer att försvinna. Det gamla bör bevara annars 
kommer man att ångra detta en dag om det kommer att bli 
verklighet. 

Kommentar:
Bebyggelsens höjd har studerats i digital 3D-modell och 
kommer ha mycket begränsad påverkan på utsikten från 
bostäderna i Tosseryd, se perspektiv i planbeskrivningen på 
sid 8. Detaljplanen styr att de högre husen i anslutning till 
höjden ska utföras med träfasad. Enligt avsikten i kvalitets-
programmet kommer även en stor del av den övriga bebyg-
gelsen att utföras med träfasader varav en del med rödfärg 
och järnvitriol. 

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 703

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

G28 Tosseryd  1:22
Tycker fortfarande husen är alldeles för höga och för nära 
Tosserydsvägen. Placera höga hus längre ned och endast låga 
hus nära Tosseryd. 

Förstår inte varför man ska bygga utmed väg 42 när vägen 
dragits om för att inte belasta Sjöbo.

Anser att Tosserydsvägen kommer bli mer trafikerat, vilket 
innebär fara för barn och vuxna eftersom det saknas trottoar. 

Undrar hur man tänker med hastighet och övergångställe för 
fotgängare vid Fristadvägen. Den stora volymerna innebär 
risk för olyckor. 

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

Borås Stad står fast vid att detaljplanen inte bedöms medföra 
ökad trafik genom Tosseryd, se kommentar till yttrande G16.

Detaljplanens förbättrar tillgängligheten till passagerna 
över väg 42. I planarbetet har Borås Stad lyft frågan om 
förbättringar i utformningen av passagerna. Trafikverket är 
ansvariga för passagernas drift och utformning. 

G29 Tosseryd 1:30
Anser fortfarande att höghusen inte passar in i miljön. Låghus 
eller villor smälter mer in. 

Anser även att det blir alldeles för många bostäder och att 
den lantliga miljö försvinner.

Undrar hur lilla Tosseryd ska klara av alla människor, hundar 
och bilar som kommer att röra sig i området.

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

G30 Tosseryd  1:37
Förstår inte varför man ska bygga utmed väg 42 när vägen 
dragits om för att inte belasta Sjöbo.

Undrar om någon landskapsarkitekt sett/godkänt det här 
med alla höga hus och tycker att det inte smälter in i miljön. 
Undrar om någon varit på plats i Tosseryd och känner att allt 
kommer att byggas sönder.

Tycker att man kan bygga höghus på Nordskogen.

Kommentar:
Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. Även land-
skapsarkitekter har varit delaktiga i arbetet med detaljplanen.

G31 Tosseryd 1:43 - två lika yttranden
Ställer sig frågande till hur man tänkt sig med ökad trafik, 
speciellt på Nordskogsleden. Ser risk för flaskhalsar och 
olyckor men även för köbildning i det nya området och i 
Långestensrondellen. 

Förstår inte att flervåningshus kan passa in i ramen för en 
lantlig miljö.

Kommentar:
För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

G32 Tosseryd 1:52
Anser fortfarande att husen som angränsar till Tosserydsvä-
gen är för höga. Lämpligt vore att lägga endast ”radhus” med 
max två våningar i hela den övre delen mot Tosserydsvägen 
för att bevara lantligheten i Tosseryd.

Menar att det hade väl varit bättre att flytta alla hus med 3 
våningar och uppåt nedanför sjuvåningshusen.

Är inte emot att Borås expanderar, men att klämma in 
mängder med höga hus i ett område som har varit naturskönt 
och lugnt känns udda.

Anser att ökningen av boende kommer att belasta vägarna 
som Tosseryds vägföreningen betalar för och öka nedskräp-
ningen.
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Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

G33 Tosseryd 1:60 - två lika yttranden
Anser att den uppdaterade detaljplanen fortfarande behöver 
justeras.

Anser även att den lantliga charmen kommer att försvinna 
om det trycks in så många bostäder i form av 3-7 våningshus. 
Tosserydsborna har valt just Tosseryd på grund av den 
lantliga charmen. Lugnet som tosserydsborna upplever och 
uppskattar idag kommer därmed att försvinna och trygghe-
ten kommer att bli sämre. Det blir även mer liv och rörelse i 
området. Anser också att enplanshus eller villor hade smält in 
i omgivningen.

Anser att det som ska byggas på ”platån” närmast Tosseryds-
vägen (punkt 4, 5 och 6 i illustrationskartan) ska tas bort helt 
för att det stör utsikten och känslan av den lantliga charmen 
samt medför buller. De som bor allra närmast kommer få 
utsikt rätt in i ett bostadsområde.

Anser att det är bättre att låta skog växa upp igen så det blir 
en tydlig gräns mellan det nya bostadsområdet och Tosseryd, 
då kommer den lantliga känslan att kunna överleva.

Anser att den rådande trafiksituation som är idag glömts 
bort. Alla som ska ta sig igenom knallelandsrondellen 
morgon/eftermiddag innebär långa köer och olyckor som 
följd. Ett till bostadsområde innebär att det blir kaotiskt med 
fler olyckor som följd.

Kan heller inte förstå hur det kan byggas ett så stort bostads-
område nära en så hårt och tungt trafikerad väg med allt 
buller och luftföroreningar det medför.

Vill bevara den lantliga bykänslan i Tosseryd och inte ha 
flerbostadshus och bostäder på platån mot Tosserydsvägen.

Kommentar:
Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

G34 Tosseryd  1:73
Tycker att det är en skandal att kommunen totalt kör över 
invånarna i byn.

Är med på att Borås behöver utvecklas men att totalt förstöra 
den byn närmast stan är ett demokratiskt svek mot byborna 
och ett svek i att bevara mysiga miljöer nära staden. Det finns 
fortfarande inget rimligt argument för att bygga åttavånings-
hus närmast upp mot byn.

Bestrider hela detaljplanen för nya området.

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

G35 Tosseryd 1:75
Anser att det presenterade förslaget med 400 bostäder i höga 
hus är ett brutalt ingrepp som inte tar hänsyn till befintliga 
boende eller Tosseryds lantliga charm. Hoppas och tror att 
det finns ambition att låta stadens områden växa varsamt 
utan att tappa sin karaktär. Att addera 400 fastigheter till ett 
lantligt samhälle med ca 100 fastigheter rimmar inte alls med 
en sådan ambition.

Ber om att minska antalet våningar ytterligare, särskilt vid 
sammanlänkningen med det gamla Tosseryd så att över-
gången görs så harmonisk som möjligt.

Har förståelse för att Borås måste växa, men låt staden växa 
med omtanke och respekt för befintliga miljöer.

Kommentar:
För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.
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G36 Tosseryd 1:85 och 1:4
Anser att belastningen på Tosseryds natur, sjöar, vattendrag 
och övrig mark kommer att öka avsevärt. Man bör beakta 
att detta är till största del privatägd mark som används som 
betesmark och till övriga jordbruksändamål. Menar att 
området ej är särskilt lämpat som rekreationsområde för så 
många mer människor än vad det finns där idag. Den ökade 
åverkan och nerskräpning kan påverka relationen mellan 
invånarna och markägarna.

Blir som markägare orolig och kommer få ta ansvar för att 
ta vara på skräp, sopor och återställa övrig påverkan på natur 
och mark. Anser att antalet bostäder bör minskas till ca 
40-60 enbostadshus.

Undrar om Borås kommun har någon plan för hur detta 
problem ska lösas.

Om man nu eftersträvar att få en lantlig karaktär på området 
bör husens höjd maximeras till 3 våningar istället för 6-7 
våningar. Undrar hur kan det vara möjligt att planera ett 
bostadsområde där man måste börja med att bygga en mängd 
bullerdämpande åtgärder.

Kommentar:
Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15.  

G37 Tosseryd 1:87
Anser att husen fortfarande är för höga och att fyra- fem 
våningar i den norra delen av planen kommer att synas från 
Tosseryd och skymma utsikten från Tosseryd. 

Anser det fel att planera bostäder vid samma hårt trafikerade 
väg som tidigare gick genom Sjöbo. De höga husen i plan-
området kommer att få samma bullerstörningar som fanns i 
Sjöbo innan genomfarten flyttades ut.

Uppmanar att behålla den lantliga omgivningen och bara 
bygga villor och radhus.

Angående den stora befolkningsmängden: Enligt planen 
med 430 bostäder så betyder det att det kommer att bo minst 
1300 personer i området. Enligt uppgift från möte med er 
så beräknar ni att det skall finnas 0.6 bilar per lägenhet. 
Det betyder ca: 260 bilar. Det måste vara en fel kalkylering. 
Sverige har ca: 4.7 miljoner bilar på 10 miljoner invånare, det 
betyder 47% av invånarna som har bil. Med 1300 personer i 
området skulle det bli ca: 610 bilar, vilket jag tror mer på. Det 
kommer att få stora konsekvenser för oss som bor i Tosseryd. 
Har ni kalkylerat med parkeringsplatser för alla dessa bilar. 
Många av dessa personer kommer att arbeta på östra sidan 
av Borås och då kommer dom inte att välja att åka genom 
centrum av Borås utan det blir enklare att åka genom Tosse-
ryd och Knektåsvägen ut till Hybergsvägen. Detta kommer 
att slita hårt på våra vägar som vi i Tosseryd underhåller 
själva genom vägföreningen samt att det blir problem med 
säkerheten då vägen är smal och krokig och att det bor folk 
med utfarter på vägen. När alla dessa människor skall gå ut 
på sin fritid så kan dom bara gå en riktning och det är upp 
igenom Tosseryd, åt andra hållet finns väg och järnväg, vilket 
kommer att slita hårt på naturen och störa alla hästar som 
betar i hagen på vår lantliga miljö.

Kommentar:
För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

När Sjöbo byggdes på 50-talet var inte trafiken så omfattande 
och husplaceringarna är därmed inte anpassade efter de 
senare tillkomna bullerstörningarna. Vid planläggning av ett 
nytt bostadsområde vid en redan trafikerad väg finns bättre 
förutsättningar att ta hänsyn till störningarna från start vid 
planering av bullerskydd och husplaceringar.

I trafikutredningen har trafikalstringen från området beräk-
nats utifrån 460 bostäder och 5 bilrörelser per bostad och 
vardagsdygn vilket är en rimlig och vedertagen bedömning 
som inte underskattar trafikmängden. Planområdets parke-
ringsbehov kommer att lösas inom kvartersmark dvs inom de 
egna fastighetera enligt Borås Stads parkeringsregler. 

Planområdet bedöms inte leda till någon stor trafikökning på 
Tosserydsvägen. Det är inte sammankopplat med Tosseryds-
vägen och för resor mot östra Borås, är väg 42 via Paradisvä-
gen i Sparsör ett både snabbare och naturligare vägval. 

De stora natur- och rekrationsområdena bedöms räcka till 
alla, se kommentar till yttrande G16.

G38 Tosseryd 1:92
Tycker att det hade varit bra om nån av de tilltänkta parkerna 
kunde inrymma en mindre fotbollsplan/basketplan så att 
även de äldre barnen i Tosseryd och det nya området har en 
idrottsplats nära.
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Kommentar:
Centralt i området planeras en grön parkyta med lekplats och 
klippta gräsytor.  Ytan är inte tillräckligt stor för att rymma 
en fotbollplan men kan fungera för bollek. 

G39 Tosseryd 1:91
Riktar kritik mot att ingen förstått vad vi i Tosseryd främst 
varit kritiska till. Det har aldrig varit vägen mellan Tosseryd 
och rondellen och eventuellt avstängning av befintlig väg. 
Det som oroat de flesta som bor här är vägen från Rondellen 
över Nordskogen, där korkar det igen redan idag. Anser att 
det behöver planeras hur väg42 samt Hybergsvägen som 
också är hårt belastad ska fungera INNAN ni tänker på att 
bygga så många bostäder på denna sida stan!

Anser att de höga husen bör placeras vid väg 42 och inte 
vid berget som i förslaget. MEN det är klart...där får man 
ju ingen sjöutsikt på samma vis som om man bygger där det 
redan är högt, oj då, det är där haken var.

Från 60-70 villor, som passat in i bebyggelsen runt omkring 
och något radhus med 2våningar till 430 bostäder där det 
inte är med en enda villa? Jag är inte dum, förstår att allt 
handlar om pengar (svårt att få det gå ihop med 60 villor 
kontra 430 bostäder) men snälla för en gång skull, börja på 
rätt ände av snöret! Se över vägen vid Nordskogen innan ni 
gör något. Det kommer sluta med att folk åker över Sjöbo 
och så är vi tillbaka på ruta ett.

Har fått höra att det inte är någon idé att lägga någon 
kommentar, då detta har bestämts innan vi ens fick chansen 
till att opponera oss. Men jag gör ett försök och hoppas på 
att Borås inte är så insyltat som det sägs.

Kommentar:
Under samrådet framfördes omfattande kritik mot förslaget 
att stänga Tosserydsvägen och att dra trafiken via det nya 
planområdet. Borås stad har därför valt att tillgodose 
önskemålet om att bibehålla Tosserydsvägen och att separera 
Tosseryds respektive planområdets väganslutningar från 
varandra. Borås Stad är medvetna om att belastningen på 
delar av väg 42 är mellanhög under rusningstrafik men 
bedömer ändå att trafikökningen från planområdet är 
fullt acceptabel. På sikt finns behov av åtgärder för att öka 
framkomligheten och den frågan hanteras i stadens arbete 
med Trafikplanen, se G15.

För föreslagna hushöjder och antalet bostäder, se kommenta-
rer till G15.

Inkomna synpunkter föranleder alltid att avvägningar görs 
mellan olika intressen och de kan därmed leda till både större 
eller mindre ändringar av planförslaget, se kommentar G16.

G40 Tosseryd 1:94
Menar att planbeskrivningen innehåller felaktigheter och att 
namnet bör ändras till Nordskogen eller Räfseryd.

Menar att det inte är säkert att så många ungdomar ska 
behöva ta sig över en väg där det inte finns ett övergångställe 
när de ska till Öresjö och bada.

Menar även att det medför stora risker att köra Nordskogsle-
den i rusningstrafik på grund av mängden långsamma fordon 
och vårdslösa omkörningar. Trafikmängden bör inte ökas 
innan det finns säkrare tillgänglighet norrut.

Jämför Tosseryd med Mexico City och undrar om Mexico 
City är tryggare för att fler rör sig utomhus under dygnets alla 
timmar. 

Ifrågasätter de planerade dammarna och undrar om det är 
säkert för barnen.

Undrar om det är hållbart att tränga ihop 1500 personer i en 
liten ö på landsbygden där enda servicen är en förskola. Ifrå-
gasätter även närheten till väg 42 med hänsyn till hälsorisker 
kopplat till buller och avgaser samt brist på sol. Ifrågasätter 
även att höghus byggs på landbygden.

Anser även att man ska bygga låga hus i trä istället för höga i 
betong eftersom det är hållbart.

Vill att bussen ska vända i det nya området. Det blir ca 400 
meter kortare än att gå till hållplatsen på väg 42.

Den nuvarande bussen som kör till Tosseryd går fem dagar i 
veckan under skolåret. Under sommarlovet är bussen indra-
gen. Det innebär att bussen går morgon och eftermiddag 
215–220 av årets 365 dagar. Övriga dagar går det ingen buss 
till Tosseryd.

Ändhållplatsen ligger vid gränsen till Tosseryd 1:94, men för 
ofta står bussen står utanför fönstret. Vill inte ha fler bussar 
som står där eller fler bussar som sliter på vägen, vilken 
skulle innebära ökade kostnader för samtliga i Tosseryd. Den 
mark som en ny vändhållplats skulle anläggas på är för övrigt 
ett gammalt gravfält.

Ifrågasätter också Västtrafiks intresse av att köra turer ett 
par gånger om dagen fram till 20. Merparten av de boende i 
Tosseryd som är hemma på dagen och kan tänkas åka buss 
mellan 09 – 15 är ålderspensionärer och betalar ingen avgift 
för resan.

Undrar om Västtrafik är intresserad av att sköta en eventuell 
vändplats i byn Tosseryd och beredda att betala för det 
ökade vägslitaget. Anser att en bussvändplats bör anläggas i 
Rävsrydsområdet.
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Utgår ifrån att skolbussen fortsätter att vända vid billack-
eringen.

Sedan Rävsrydsområdet i det närmaste kalhöggs försvann 
rådjuren från stråk som de i åratal rört sig längs. Nu har de 
åter sökt sig dit. Om en eventuell byggnation kommer igång 
igen, trängs de undan. 

Lämna ett grönområde 100 meter in på Rävsrydsområdet 
från väg 42. Tillåt småhus i det övriga området, då blir miljön 
bättre för såväl människor som djur.

Med 1200 – 1500 fler människor ökar slitaget på det natur-
område som ligger närmast Rävsrydsområdet, det vill säga 
Tosseryd. Undrar hur ska det ska skyddas.

Anser att husen som gränsar mot Tosseryd blir för höga, sänk 
höjden till två våningar.

Vill att det inte ska byggas höga hus och att lantliga och 
kulturhistoriska miljön ska bevaras.

Kommentar:
Detaljplanen är namngiven efter närmaste större ort. Borås 
Stad ger inte namn åt stadsdelars mindre delområden eller 
bostadsområden. 

Detaljplanens förbättrar tillgängligheten till passagerna 
över väg 42. I planarbetet har Borås Stad lyft frågan om 
förbättringar i utformningen av passagerna. Trafikverket är 
ansvariga för passagernas drift och utformning. 

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Planförslaget ger säkra gångvägar genom planområdet 
som ansluter till Tosserydsvägen och passager vid väg 42. 
Trafiksäkerheten får gående och cykel tillsammans med 
bättre belysning och fler människor kan bidra till att området 
upplevs som mer tryggt. 

Dammarna inom området är nödvändiga för att fördröja 
dagvatten för att undvika överbelastning och översvämning 
i dagvattensystemet. De ska utformas för sin tekniska funk-
tion med ger även vattenspeglar som kan förhöja områdets 
grönytor. Även säkerhetsaspekten är viktig när dammarnas 
utformas.

Borås Stad arbetar för att förbättra förutsättningarna för 
kollektivtrafik i alla delar av kommunen, se kommentar till 
yttrande G15. Västtrafiks avsikt är att både skolbuss och linje 
31 kommer att fortsätta att vända i Tosseryd som idag och att 
antalet turer på sikt kommer att öka.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

Kommunen bedömer att de stora natur- och rekreationsom-
rådena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter 
till Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till 
yttrande G16. 

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

G41 Tosseryd 1:98
Ifrågasätter varför en byggnation påbörjas med bullerplank. 
Undrar om buller och luftföroreningar som var farliga för de 
på Sjöbo inte gäller för det planerade området.

Undrar om någon landskapsarkitekt sett eller godkänt 
höghusen och menar att de inte smälter in i miljön. Undrar 
även om någon tjänsteman har varit på platsen.

Kommentar:
Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. Även 
landskapsarkitekter har varit delaktiga i arbetet med detaljpla-
nen, som inneburit flera platsbesök.

G42 Tosseryd 1:103
Vill inte att idyllen ska förstöras av höghus. 

Tycker att framkomligheten har försämrats med Nordskogs-
leden eftersom man inte kan komma förbi tunga fordon. 
Menar att trafiken kommer att öka markant vilket resulterar i 
en ohållbar trafiksituation. Trafiken kommer även att öka på 
Tosserydsvägen som inte är gjord för mycket trafik.

Undrar vart de nya invånarna ska gå i skolan eftersom 
Sjöboskolan och Erikslundskolan är hårt ansatta idag.

Är inte rädd för att dela med sig av naturområden men tycker 
att det är för många på en gång.

Kommentar:
Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Sjöboskolan och Erikslundsskolan kommer under överskådlig 
tid vara de närmaste grundskolorna. Kommunens lokalför-
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sörjningsförvaltning ser kontinuerligt över så att skolornas 
kapacitet stämmer med behovet. Det finns förnärvarande 
inga planer på nya skolor.

G43 Tosseryd 1:106
Noterar en förtätning söder om Tosserydsvägen med höghus 
upp till 7 våningar trotts önskemål om 2-3 våningar. Anser 
att den nya stadsdelen innebär en kraftigt ökad påfrestning 
på naturen.

Anser även att det är olämpligt och trafikfarligt med en 
bussutfart mitt i backen på Tosserydsvägen. 

Undrar hur man kan planer så nära väg 42 när man tidigare 
flyttade samma väg som gick genom Sjöbo.

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16. 

Korsningen avses utformas med väjningsplikt för bussen ut 
på Tosserydsvägen.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

G44 Tosseryd 1:107
Anser att man inte har laglig rätt att kalla området för Tosse-
ryd eftersom det inte stämmer med kommunens gränskartor. 
Namnet Tosseryd förknippas med behaglig ljudnivå såväl 
inom- som utomhus, ren luft i lantlig idyll, villabebyggelse 
och människor som känner varandra.

Är tacksam för att den direkta anslutningen till Fristadvägen 
är kvar.

Undrar om genomfartsleden byggdes för de boendes störning 
av trafikbuller eller om det i första hand var för att skapa en 
anslutningsväg till industriområdet Nordskogen. Har svårt 
att se något annat svar på att det nu planeras vi väg 42.

Har hört att kommunen även har planer för ett nytt bostads-
område på Gässlösa med 300 m skyddsavstånd till väg 27 
vilket låter genomtänkt. Torpa, Sjöbo är däremot inte lika 
genomtänkt med 25 m. skyddsavstånd. I stället för att mäta 
och redovisa dagens trafiksituation med högt vägbuller går 
man på en beräknad modell för trafiksituationen 2040. 

Har gjort egna mätning med ett kalibrerat mätinstrument en 
torsdag kl. 16.15 – 16.45. På altanen, c:a 50 från Tosserydsvä-
gen uppmättes 37-40 dbA och upp till 45-47dbA när en bil 
passerade. Vid nya områdets östra gräns visade mätaren c:a 
50 dbA konstant vägbrus som sedan ökade succesivt ner mot 
Fristadsvägen. På området där dom närmaste husen planeras, 
c:a 25-30 m från vägen uppmättes 60 -65 DBA och nere på 
gångbanan längs vägen 75- 87dbA när bilar passerade. 

Det är möjligt att med olika lösningar som bullerplank, 
isolerglas etc. få ner värdena till nivå som krävs enligt 
rådande bestämmelser men det är också känt att människor 
mår dåligt av dessa ändå relativt höga värden. Anser att 
människor i moderna nyplanerade områden, utanför stads-
kärnan, ska inte behöva utsättas för dessa nivåer och att det 
är oansvarigt av beslutsfattare och tyder på en okunnighet.

Menar att det inte finns något intresse av att bygga på 
Nordskogen på grund av trafiksituationen på Knalleland. 
Anser att Stena Metall bör flytta och att bostäder bör byggas 
på Nordskogen istället.

Menar att planarkitekterna inte tagit hänsyn till Strategisk 
plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör där anpassning till 
landskapets karaktärsdrag, bebyggelsestruktur, natur- och 
kulturvärden framhölls. Den lantliga karaktären har bytts 
ut mot opassande höga hus och bostadslängor. Undrar vilka 
miljökonsekvenser det innebär för Tosseryd och dess invå-
nare att antalet boende ökar och med det nedskräpning och 
slitage. Menar att den ökade trafiken på den dåligt upplysta 
Tosserydsvägen är en säkerhetsrisk.

Anser att Tosserydsvägen inte klarar av mer tung trafik och 
vändplan i en trevägskorsning är inte en trafiksäker lösning. 
För Tosserydsborna är den nya hållplatsen bättre än att gå till 
väg 42. Skolskjuts behövs men reguljära turer kan vända i det 
nya området.

Kommentar:
Närheten till Tosseryd har fått ge namn till detaljplanen, det 
är dock bara ett ärendenamn utan formell betydelse. Ären-
denamnet ändras därför inte inför antagandet. Enligt nuva-
rande stadsdelsindelning ligger planområdet formellt sett 
inom stadsdelen Nordskogen. Synpunkten har förmedlats 
till Borås Stads namnberedning och frågan om ett eventuellt 
nytt stadsdelsnamn för planområdet kommer därmed att 
behandlas i samband med att beslut tas om nya gatu- och 
kvartersnamn för området, vilket sker efter att detaljplanen 
är klar.

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. Beräk-
ningarna utgår från Trafikverkets modell där trafikflödena, 
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och därmed även bullernivåerna, räknas upp för varje år. För 
att hantera variationer vid trafikflöden och väderlek utgår 
bullerutredningen från beräknade ekvivalenta bullernivåer.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

I nuläget är det inte möjligt att bygga bostäder på Nordsko-
gen, då området är planlagt för industriändamål.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

G45 Tosseryd 1:108
Undrar hur man kan planera ett område som måste ha 
bullerplank mot väg 42. De bullervärden som är angivna är 
ett snitt på hela dygnet. Men dagtid då man vill är ute i sin 
trädgård så är den mycket högre än på natten. 

Undrar hur barn och vuxna ska ta sig från området till Öresjö 
för att bada eller ta sig till skola eller affär på Sjöbo när det 
inte finns övergångställe. 

Undrar när det tänkt att förskolan ska byggas och vart barnen 
ska ta vägen innan den byggs.

Det kommer att bli en ökad mängd bilar till och från Borås 
på Nordskogsleden. Detta gör att ambulans och polis får 
svårare att ta sig fram vid en olycka. Det finns inte idag 
någon möjlighet för dem att köra om på Nordskogsleden.

Om bussen från det nya området skall köra upp i Tosseryd 
och vända kommer trafiken i Tosseryd att öka. Plus att det 
blir ett större slitage på vägen vars kostnad vi i Tosseryd får 
stå för då den är en vägsamfällighet.

Undrar hur kan man påstå att med mer folk i rörelse så 
kommer tryggheten att öka. Det är inte i skogen eller i en 
glesbefolkad by som de flesta brotten sker. Det händer där det 
finns mycket folk. 

Vänder sig emot att den lantliga idyll som Tosseryd är idag 
kommer att fösvinna. Att bygga den mängden hus och hus 
som är upp till 7 våningar höga är att förstöra den idyllen. 
Idag finns det ett hyreshus på 2 våningar i Tosseryd annars 
bara villor. I den ursprungliga planen från 2011 pratades det 
om 50-60 st villor och parhus. Anser att det hade varit ett 
mycket bättre förslag än dagens.

Kommentar:
Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

Detaljplanens förbättrar tillgängligheten till passagerna vid 
över väg 42. I planarbetet har Borås Stad lyft frågan om 
förbättringar i utformningen av passagerna. Trafikverket är 
ansvariga för passagernas drift och utformning. 

Områdets förskola hanteras i avtal med explotören med 
målsättningen att den ska byggas i tidigt skede när detaljpla-
nen vunnit laga kraft.

Planförslaget ger säkra gångvägar genom planområdet 
som ansluter till Tosserydsvägen och passager vid väg 42. 
Trafiksäkerheten för gående och cykel tillsammans med 
bättre belysning och fler människor kan bidra till att området 
upplevs som mer tryggt. 

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

G46 Tosseryd 1:110
Anser att det inte har tagits någon hänsyn till synpunkter som 
lämnats in tidigare. 

Har fortfarande önskemål om att de höga husen ska tas bort 
eller flyttas till området nere vid rondellen då de ej skulle 
störa.

Anser att områdets lantliga känsla förstörs om det ligger så 
höga hus vid infarten till Tosseryd.

Området vid uppfarten är enligt planen belamrad med massa 
hus på liten yta. Svårt att förstå att alla hus ska stå så tätt vid 
uppfarten. Önskar att de flyttas till de grönområden som är 
planerade i området vid rondellen.

Har även svårt att förstå att bebyggelsen ska vara så koncen-
trerad till denna lilla yta då hela Nordskogen står tom. Att 
Stena inte kan flyttas låter otroligt om det generar mer yta.

Menar att Nordskogsleden inte är anpassad för den trafik som 
uppstår med så många inflyttade. Det är redan stop i trafiken 
dagligen då det går tung trafik som stoppar upp. Det kommer 
att öka genomfarten i Tosseryd och ökar genomfarten ökar 
trafikfarorna.

Anser även att det är farligt att bussen kommer ut mitt i 
Tosserydsbacken. Har inga önskemål om fler bussar i byn 
utan det fungerar bra att ta 150 bussen nere på stora vägen. 
Förslagsvis kan bussen vända i det nya området.
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Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

För föreslagna hushöjder, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen och Knal-
leland, se kommentar till yttrande G15.

Bussgatans korsning vid Tosserydsvägen är belägen ovanför 
backens krön, på relativt plan mark. Därmed bedöms 
korsningens utformning som trafiksäker. Korsningen avses 
att utformas med väjningsplikt för bussen ut mot Tosseryds-
vägen. 

G47 Tosseryd 1:113
Berättar att det är med sorg i hjärtat jag ser hur kommunen 
förstör den lantliga byn genom att bygga ett helt orimligt 
område av höga hus och invånarantal till max. Kommunen 
gör detta för att maximera antalet bostäder men att överbe-
folka en lantlig byggd är helt orimligt. Undrar om målet är att 
alla ska bo i lägenhet för att öka befolkningen så snabbt som 
möjligt på liten yta. Undrar även varför kommunen kör över 
sina medborgare.

Anser att tillräcklig hänsyn inte har tagits gällande befintlig 
miljö i närområdet då planförslaget tagits fram.

Undrar hur privat åker-, hag-, och känslig våtmark ska klara 
av att bära alla tilltänkta människor. Det kommer att få 
konsekvenser när kommunen inte har möjlighet till att sätta 
upp till exempel papperskorgar i befintliga Tosseryd.

Anser att Höghusen som planeras i detaljplanen kommer att 
förstöra den lantliga miljön som finns i Tosseryd. Höghus 
passar inte in estetiskt i ett villakvarter. Detta är inte att 
förtäta ett befintligt område utan att exploatera en helt ny 
stadsdel. När en utbyggnad av befintlig stadsdel görs ska det 
enligt Borås stads egna riktlinjer tas i stor beaktning vad som 
tidigare finns i området. Undrar varför man har frångått sina 
egna riktlinjer.

Ett höghusområde kommer aldrig att bli en del av Tosseryd 
och dess lantlig miljö, även om man menar att bebyggelsen 
kommer att upplevas frikopplad från övriga Tosseryd och 
skapa ett segregerat samhälle. 

Menar även att kommunen lovade att största delen högre 
hus skulle byggas i södra delen för att smälta in bättre i 
miljön men att detta inte har ändrats. Ser negativt på att 
lägga i princip alla höghus på område 4 och 5 då det stör den 
naturliga dalgången som går genom Tosseryd och väster ut 
mot Öresjö. Anser att det i detta område bör byggas max 
tvåvåningshus för att inte gå över trädnivå.

Anser att det är ologiskt att bygga ett bostadsområde så nära 
väg 42. Man byggde förbifart Sjöbo för att inte ha trafiken 
nära bostäder men nu gör man om samma misstag igen och 
bygger bostäder vid väg 42.

Kommentar:
En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 

Detaljplanens antal bostäder lägger grunden för god kollek-
tivttrafik i kommunalt utvecklingsstråk, se kommentar till 
yttrande G15.

Borås Stad bedömer att de stora natur- och rekreationsområ-
dena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter till 
Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till yttrande 
G16. 

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

G48 Tosseryd 1:118
Anser att detaljplanen inte tagit hänsyn till de boende i 
Tosseryd och tidigare synpunkter.

Har valt att bo i Tosseryd just för att det är ett lugnt och 
naturnära område med en lantlig miljö. Anser att höghusen 
inte passar in i en lantlig miljö. Förstår att man vill bygga 
i Tosseryd men relativt nära till stan. Tycker att den första 
detaljplanen som presenterades med cirka 60 villor och 
parhus var ok. Tycker även att höghusen bör tas bort ur 
detaljplanen då endast villor och låga hus i lantlig stil smälter 
in i omgivningen.

Undrar om vägföreningen ska stå för det extra underhållet 
som kommer att behövas då många kommer välja vägen upp 
över Tosseryd istället för Knalleland. Långestensrondellen 
kommer att bli överbelastad, framförallt under morgontra-
fiken. Tycker att anläggandet av en väg rakt igenom en ny 
stadsdel känns ogenomtänkt och osäkert. 

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

En avvägning har gjorts mellan att bygga en del högre hus 
och ta mer mark i anspråk, se kommentar till G15. 
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Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

Borås Stad står fast vid att detaljplanen inte bedöms medföra 
ökad trafik genom Tosseryd, se kommentar till yttrande G16.

G49 Tosseryd 1:118
Fick dåligt gehör på det tidigare inskicket och önskar att det 
ses över igen. Det enda som det svarats på är några standard-
svar och inte alla synpunkter. 

Menar att skogarna uppe i Tosseryd inte kommer klara av den 
ökade belastningen med tanke på att det redan nu är svårt 
att ta sig till Kyppespåren bara det regnat lite. Det är redan 
nu enorma vattensamlingar på vägen dit och ska fler gå där 
kommer det inte att gå att komma fram alls. 

Bullermätningen som är gjord är utslagen på hela dygnet. 
Anser att den ljudnivå som råder dagtid då flest bilar passerar 
bör granskas igen, speciellt under våta väglag. Menar att 
ljudnivån kommer att bli otroligt högt

Anser att det bör planeras färre och lägre hus för att inte 
förstöra den lantliga idyllen. Mängden avgaser vid vägen är 
ohälsosam att leva vid. 

Menar att den enfiliga Nordskogsleden är farlig för utryck-
ningsfordon och att långtradare fastnar i backarna. Undrar 
hur det kommer att bli med mer trafik på vägen.

Flyttade till Tosseryd för att leva en klimatsmartare livsstil. 
Har frigående höns och kalkoner, köttkaniner och får för 
att få lammkött samt odlingar för självhushåll. Är orolig för 
mina djur och kommer inte våga ha dem ute om så mycket 
fler människor kommer. Undrar om det är att tänka på 
miljön.

Kommentar:
En avvägning har gjorts utifrån de inkomna yttrandena, se 
kommentar G16.

För kapaciteten på väg 42 genom Nordskogen, se kommentar 
till yttrande G15.

Kommunen bedömer att de stora natur- och rekreationsom-
rådena med fina stigar genom Räfserydskogen som ansluter 
till Kypeterrängen räcker till för alla, se kommentar till 
yttrande G16. 

Planförslagets konsekvenser för risk och buller vid väg 42 har 
studerats ingående, se kommentar till yttrande G15. 

Planområdets karaktär kommer att genomgå en stor föränd-
ring när byggnation sker, visionen är att området ska präglas 
av kvalitativ arkitektur och variation, se kommentar till 
yttrande G22.

G50 Tosserydsborna – namn saknas
Har hört ryktesvägen att den livsfarliga vägen från Tosseryd 
till väg 42 ska vara kvar. Menar att den utfarten är livsfarlig. 
Är rädd för att bli påkörd bakifrån vid infart från väg 42 och 
menar att backen från Tosseryd är en dödsfärd på vintern. 
Har väntat på en ny och trygg utfart i åratal.

Tycker att det är positivt att bygga olika typer av boende för 
att alla som vill ska få bo i det trevliga samhället. 

Kommentar:
Förslaget arbetades om inför detaljplanens granskningsskede 
med utgångspunkt att ordna en annan trafiklösning på grund 
av de negativa synpunkterna som inkommit under samrådet, 
Se yttrande G17.

G51 Hyresgästföreningen Sjuhärad
Hyresgästföreningen har inget att Erinra.

G52 Boende på Döbelsgatan
Är uppvuxen i Tosseryd och ser fram emot utbyggnaden.

Anser att det bör göras enkelt att för folk att parkera längs 
Tosserydsvägen nära torget på vägen hem från jobbet efter-
som de flesta i Tosseryd är bilburna. Eftersom en bussgata 
förläggs mot Tosserydsvägen begränsas möjlighet till nytt-
jande av handel för bilburna. 

Anser även att det bör göras plats för några cykel-/pendel-
parkeringar vid Fristadvägen då inte alla i Tosseryd bor nära 
150-bussen.

Menar att det bör skapas ständig variation i nya bebyggelsen. 
Undvik att bygga ”förort” med enformiga huslängor. Bygg 
likt Hestras nyare stil för mysig kvalitetskänsla. Bygg gärna 
med några vackra torn i ändarna på kvarteren för en tidslös 
känsla. Folk vill till Tosseryd för det naturnära, inkonsek-
venta och mysiga i bygden. 

Menar även att det bör göras plats för odlingslotter med 
gemensam grillplats som kan brukas av boende, det kan 
utgöra en viktig social samlingspunkt för de nyinflyttade.

Anser att den befintliga stallbyggnaden bör rustas upp till 
aktivitetscenter och loppmarknad. Estetiskt sett utgör den ett 
viktigt historiskt inslag för området in i framtiden.
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Kommentar:
Det bör vara möjligt att ordna parkering längs Tossryds-
vägen. Det är en fråga för Tosseryds vägförening och 
fastighetsägaren. 

Borås Stad ser det som positivt att ordna cykelparkering vid 
Tosserydsvägen. Det är en fråga som får hanteras mellan 
Västtrafik och Trafikverket, som är väghållare för väg 42.

Begyggelsens utformning beskrivs i detaljplanens kvalitets-
program. Visionen är att området ska präglas av kvalitativ 
arkitektur och variation. 

Inom kvartersmark finns grönytor som gör det möjligt att 
ordna grillplatser, odlingslotter mm. Det är upp till fastighe-
tägaren hur ytorna ska utformas.

Fastighetsägaren planerar att riva stallbyggnaden och den har 
inte tillräckligt kulturhistoriska värde för att kommunen ska 
skydda den i detaljplanen.

Kvarstående synpunkter
Följande sakägare och övriga bedöms ha kvarstående 
synpunkter från samrådet som inte blivit tillgodosedda. 
Numreringen utgår från samrådsredogörelsen.

2. Yttranden från sakägare 

S20  Torpa-Sjöbo 2:10  

S22 Tosseryds vägsamfällighet 

3. Synpunkter från övriga 

S25 Naturskyddsföreningen 

S26  Tosseryds intresseförening 

S28  Torpa Sjöbo 2:43 

S29Torpa-Sjöbo 2:44  

S30 Tosseryd 1:4 

S31 Tosseryd 1:4, 1:112 

S32a och b Tosseryd 1:5 och 1:6  

S33  Tosseryd 1:8 

S34 Tosseryd 1:8  

S35  Tosseryd 1:12 

S36  Tosseryd 1:15 

S37  Tosseryd 1:16 

S38  Tosseryd 1:18 

S39 Tosseryd 1:21 

S40  Tosseryd 1:22 

S41 Tosseryd 1:23  

S42  Tosseryd 1:25 

S43 Tosseryd 1:30 

S44  Tosseryd 1:36 

S45  Tosseryd 1:36 

S46 Tosseryd 1:37 

S47 Tosseryd 1:38 

S48  Tosseryd 1:43 

S49 Tosseryd 1:43 

S50  Tosseryd 1:50 m.fl.  

S51 Tosseryd 1:52 

S52 Tosseryd 1:54 

S53  Tosseryd 1:56 

S54  Tosseryd 1:56 

S55  Tosseryd 1:60 

S56  Tosseryd 1:60 

S58  Tosseryd 1:66 

S59 Tosseryd 1:67 

S60  Tosseryd 1:73 

S61  Tosseryd 1:75  

S62  Tosseryd 1:75 
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S63  Tosseryd 1:76  

S64  Tosseryd 1:82 

S65  Tosseryd 1:84 

S66  Tosseryd 1:85 

S67  Tosseryd 1:85 

S68  Tosseryd 1:87  

S69 Tosseryd 1:88 

S70  Tosseryd 1:89 

S71  Tosseryd 1:90 

S72  Tosseryd 1:91 

S73  Tosseryd 1:92 

S74 Tosseryd 1:94 

S75 Tosseryd 1:95 

S76 Tosseryd 1:97 

S77  Tosseryd 1:102  

S78  Tosseryd 1:103  

S79  Tosseryd 1:105 

S80  Tosseryd 1:106 

S81 Tosseryd 1:107 

S82 Tosseryd 1:107 

S83  Tosseryd 1:108 

S84  Tosseryd 1:110 

S85 Tosseryd 1:113 

S86 Tosseryd 1:113 

S87  Tosseryd 1:117 

S88  Tosseryd 1:118 

S89  Tosseryd 2:1 

S90  Tosseryd 2:1  

S91  Rännekulla 1:7 

S92  Ränekulla 1:7 

S93  Ränekulla 1:18 

S94 Rännekulla 1:11 

S95 Rännekulla 1:15 

S96  Ränekulla 1:19 

S97  Rännekulla 1:20 

S98  Rännekulla 1:20 

S99  Rännekulla 1:26 

S100  Hjortsered 2:2 

S101  Hjortsered 3:3  

S102  Hjältagården 2:1 

S103  Hjältagården 2:4 

S104  Hjältagården 2:6  

S105  Hjältagården 2:8 

S106  Gingri-Bosgården 2:16 

S107 Borås Gingri Kärra 1:3  

S108  Boende utan angiven adress 

S109 Namninsamlingar med 102 underskrifter

Michaela Kleman Elena Eckhardt

planchef   planarkitekt
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Förord

Under 2018 antog kommunen en strategisk plan för hur Sparsör, 
Frufällan och Tosseryd ska utvecklas. Den strategiska planen bely-
ser att Tosseryd är en av de orter som har minst antal invånare 
men som har störts möjlighet att växa. Planen belyser också att 
det i samband med utbyggnadsförslag är av stor vikt att få en 
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Efterfrågan på att bosätta sig i området är mycket stor och det 
fi nns en önskan att få fram fl er bostadstomter. Under senare år 
har det även inkommit fl er bygglovsansökningar utanför detalj-
plan och begäran att upprätta detaljplaner vilket föranlett att 
ett samlat grepp nu tas om planeringen.

För att säkerställa en kvalitativ och hållbar utveckling av 
Tosseryd har detta kvalitetsprogram tagits fram parallellt med 
att ny bebyggelse inom del av Tosseryd prövas i detaljplan. 
Detaljplanen möjliggör att upp till cirka 430 bostäder kan upp-
föras inom planområdet.
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Syfte
Kvalitetsprogrammets syfte är främst att säkerställa 
sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter för 
att skapa en attraktiv stadsdel. Programmet är därmed 
ett underlag för överenskommelser om de kvalitetskrav 
som gäller för utformning och genomförande av den 
offentliga miljön, gårdar och byggnader och ligger 
till grund för detaljplanens reglering av kvarter och 
allmänna platser. 

Tillämpning
Kvalitetsprogrammet utgör ett komplement til l 
detaljplanen och beskriver övergripande vision, mål, 
riktlinjer och principer för utformning och gestaltning. 

Denna övergripande kvalitetsnivå ska vara vägledande 
i det fortsatt arbetet med gestaltning och projektering 
och efterföljas av såväl kommunen som framtida 
exploatörer i kommande utbyggnad av området.

1. Inledning
Detaljplanen
Området är beläget norr 
om Borås centrum, syd-
väst om samhället Tos-
seryd, mellan riksväg 
42 och Räfserydskogen. 
Avståndet till Öresjö är 
drygt 700 meter och till 
Borås centrum ca 5,5 
km. Planområdet består 
till stor del av skog och 
ängsmark med gles bebyggelse och omfattar cirka 12,5 
ha. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppfö-
rande av bostäder och förskola. Detaljplanen möjlig-
gör att upp till cirka 430 bostäder kan uppföras inom 
planområdet, en blandning av flerbostadshus, radhus 
och parhus samt enstaka villor.

Väg 42 (Fristadsvägen)

Öresjö ~700m

Samhället Tosseryd

Fristadsvägen

TosserydsvägenKoloniområde vid 
Skogsrydsvägen

Räfseryd

Vy från söder. Sedan fotot tagits har skog avverkats inomr området.

Tosseryd

Borås 
centrum
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tärsområden. Respektive arkitektkontor har därefter 
djupare fått studera två till tre mindre delområden på 
skiljda platser inom planområdet, vilka bearbetats och 
lett fram´till aktuellt granskningsförslag.

GESTALTNINGS-

PRINCIPER

hela området
delområden kvalitet

GESTALTNINGS-

FÖRSLAG
KVALITETSPROGRAM

Gestaltningsförslag för 
bebyggelse och allmänna 

platser tas fram, diskuteras 
och utvecklas

Färdigt dokumet som ligger 
till grund för detaljplan och 

genomförande

Förslag till 
gestaltningsprinciper för 
bebyggelse och allmäna 

platser tas fram, diskuteras 
och utvecklas

VISIONSARBETE

PLATSBESÖK

Introduktion och idéarbete 
kring värdeord och vision.

Bornstein
Lyckefors

Samråd Granskning

Arkitektbyrån 
design

Mareld 
Landskap

Planhandläggare, 
Stadsarkitekt, 

Stadsantikvarie, 
Stadsträdgårdsmästare

Planarbetsgrupp: Kommunala förvaltningar och bolag

Tekniska konsulter: riskfrågor, dagvatten, buller och trafik

AL Studio

M A
Arkitekter

HusArvid

Wahlström
& Steiner

Detaljplan för del av Tosseryd var ute på samråd under 
tidig höst 2017. Till grund för förslaget låg skisser fram-
tagna av MA Arkitekter i Borås med vidare bearbetning 
av planstruktur och bebyggelsevolymer av AL Studio i 
samverkan med stadsbyggnadskontoret.

Efter att samrådssynpunkter inkommit och vidare 
diskussioner förts om förslaget och föreliggande 
bearbetning inför granskning, beslutades att bredda 
processen med det fortsatta förslagsarbetet. Fyra olika 
arkitektkontor tillfrågades och i oktober 2017 hölls en 
första workshop och introduktion för att starta upp 
arbetet med detaljplanens kvalitetsprogram. Syftet med 
att bredda gruppen var främst att stimulera till arkitek-
tonisk variation och hög kvalitet och att få mer samlad 
kunskap och erfarenhet in i projektet som dessutom 
består av många olika delar och etapper.

Ledorden för en gemensam och värdeskapande iterativ-
process har varit samarbeta, våga testa, söka kunskap, 
dela med sig av kunskap, utvärdera, ompröva. Arbetet 
har därefter pågått under vintern och hela våren 2018 
i form av en mötesserie där en gemensam och över-
gripande vision och riktlinjer initialt utarbetats för 
området och som vidare utvecklats till olika karak-

2. Process och målbild
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NATUREN
lummigt, topografi skt, 

rekreationsmöjligheter,
bäckar

IDENTITET
barnvänligt, social mång-
facetterat, lokala service-

möjligheter

STADEN
gångstråk, cykelvänligt, 
etablerad kollektivtrafi k

ARKITEKTUR
modernt, karaktärs-
starkt, möten med 

naturen

Mitt i

Lokal

Starka band till

Spännande

VISION

”Södra Tosseryd” ligger inom ett av Borås stad utpekade utveck-
lingsstråk för ny sammanhängande bebyggelse. Den nya stadsde-
len som etappvis växer fram i det varierade landskapet erbjuder 
moderna bostäder i olika former och storlekar i nära kontakt med 
utemiljön. Här bor man omgiven av ett skiftande natur och stora 
rekreationsmöjligheter men samtidigt nära kollektivtrafi k, förskola, 
lokala mötesplatser och närservice. Områdets skiftande grönstråk 
och omsorgsfullt utformade gaturum är platser där människor i 
alla åldrar kan röra sig, visats och leka och där ekosystemtjänster 
utvecklats över tid.

Tre huvudsakliga karaktärsområden kännetecknar stadsdelen. 
Skogen, branten och klättrande bebyggelse med utsikt i sydöst. 
Rester av ett äldre kulturlandskap med betesmark, gårdar och ängar 
i en lantlig lite lägre bebyggelse i sydväst. I områdets mitt en platå 
med plats för tätare bebyggelse, centrum och bykänsla. Södra 
Tosseryd är barnvänligt, tryggt och tillgängligt och det är lätt att ta 
sig runt till fots och med cykel.

Kv
a

lit
e

te
r

id
a

g
so

m
va

rit
utgångspunkter för visionen
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Mitt i

NATUREN
• Stadsdelens olika grönområden och stråk ska ha tydligt utarbetade kvali-

teter och karaktärer och möjliggöra olika typer av lek, fritidsintressen och 
rekreation samt ekosystemtjänster.

• Befi ntlig vegetation ska vårdas och kompletteras inom både allmän plats-
mark och kvartersmark.

• Naturen ska tillgängliggöras genom goda kopplingar mellan bostad och 
grönområden respektive mellan områdets gator och grönområden.

• Dagvatten ska fördröjas och renas lokalt samt tas tillvara för möjligheten till 
lek och upplevelse, bevattning, biologisk mångfald och ge platsen identitet.

Starka band till

STADEN
• Stadsdelen ska bindas samman med ett centralt huvudstråk för buss, cykel 

och biltrafi k, med koppling mot Borås.

• Områdets gator och gångstråk ska utformas för låga hastigheter och vara 
trygga, säkra och tillgängliga, för att utgöra sociala rum där människor kan 
röra sig, visats och leka.

• Cykelparkeringar ska priorite ras inom de allmänna platserna och inom 
bostadskvarteren framför bilen.

• Kollektivtrafi ken ska göras konkurrenskraftig genom en central placering 
inom stadsde len, trygg utformning och mycket god tillgänglighet.

• Bilparkering ska placeras under mark eller i carport på mark och då ordnas 
i mindre grupper.
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Spännande

ARKITEKTUR
• Bebyggelsen ska placeras och utformas med stor hänsyn till topografi n, 

karaktärsområdet och den omgivande naturmiljön.

• Schakt och sprängning ska minimeras alternativt ska återfyllning ske.

• Moderna och varierade uttryck i naturliga material ska vara genomgående 
karaktärsdrag för bebyggelsen.

• Inom varje karaktärsområde ska det fi nns en samstämmighet i skala, färg, 
form och material.

• Bra mikroklimat, kvalitativa utemiljöer och god kontakt mellan inne och ute 
ska genomgående utgöra en stor kvalitet i bostädernas och bebyggelse-
gruppernas utformning.

• Det ska vara lätt och tryggt att leva klimatsmart, så som att källsortera, ta 
cykeln framför bilen och att åka kollektivt.

Lokal

IDENTITET
• Stadsdelen ska innehålla en variation av lägenhetsstorlekar inom vart och 

ett av de fyra karaktärsområdena.

• Varje kvarter eller bebyggelsegrupp ska innehålla minst en plats för lek 
nära bostaden. 

• Stadsdelen ska innehålla en centralt belägen och lätt tillgänglig mötesplats 
med lokaler som ombesörjer de närboendes service behov, plats förvistelse 
och plats för kollektiv resande. Platsen ska utformas med en säregen iden-
titet, trygg och trivsam.

• Stadsdelen ska erbjuda en större kom munal lekplats utforma för naturlek. 

• Stadsdelen ska inrymma en förskola, centralt belägen och lätt tillgänglig.
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3. Området
Karaktär och potential idag
Området karaktäriseras idag främst av sitt mycket 
varierade landskap och vegataion som utgörs av såväl 
ängs- och skogsmark, gräsbevuxen hagmark samt en 
del hårdgjorda ytor kring de få befintliga byggnaderna.  
Området är relativt starkt kuperat med både mindre 
kullar, höga branter och bäckdalar. Markytan sluttar 
från mitten av området i sydvästlig riktning ner mot 
riksväg 42, med en skillnad på drygt 20 meter mellan 
lägsta och högsta punkten inom planområdet. I slutt-
ningen växer stora lövträd, bland annat ek och bok. 
Området omgärdas av skogsklädda branter. 

I koncentrerad form består områdets kvaliteter främst 
av naturen och närheten till landsbygden i kombination 
med närheten till omgivande rekreationsområden. Det 
finns även en spänning i området med stora nivåskill-

Koloniområde

Planområde

Tosseryd

Klättring

Roddklubb

Ridstigar

Rekreation Och 
friluftsliv

Mountainbike

Öresjö

nader som ger potential att skapa bostäder med utsikt 
och karaktärsstark arkitektur.

Genom Naturcentrum har en bedömning (16-10-25) 
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i 
utredningen har tre identifierade hänsynsobjekt mar-
kerats. Det första är beläget norr om planområdet och 
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präglas av äldre granskog, björk, klibbal och det finns 
gott om fallna träd. Skogen söder om Klämmabäcken 
har sedan utredningen gjordes avverkats. Det andra 
objektet /området är beläget sydost om planområdet 
och består av granskog i storblockig brant med inslag av 
grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen av 
objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Det tredje 
hänsynsobjektet är beläget i söder, i huvudsak inom 
planområdet, och består av dammar och fuktstråk. 
Dammarna har potential för grodor. Fuktstråket med 
sin närmaste omgivning kan ha betydelse för grodor, 
snäckor och sniglar.

1. Äldre granskog och backdal 2. Äldre granskog i blockrik brant 3. Dammar och fuktstråk med busk- och trädridå

Identifi erade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement 
(äldre lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet 

(planavgränsningen så som den såg ut vid samrådet).
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4. Områdets struktur
Övergripande målbild
Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad 
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyg-
gelsegrupper åtskiljda av grönytor och grönstråk samt 
nya vägar. Totalt möjliggör detaljplanen 350 lägenheter 
och cirka 80 radhus och kedjehus.

Förslaget är disponerat och utformat med stor hänsyn 
till platsens förutsättningar respektive möjligheten till 
att skapa attraktiva bostäder nära naturen och vissa 
med utsikt över området och Öresjö. Bland annat 
har de högsta natur- och landskapsbildsvärdena samt 
höjdpartierna undanhållits från ny bebyggelse och 
de gröna ytorna ligger samtidigt i de viktigaste gröna 
stråken. I områdets kärna ska grönytorna ha en mer 
genomarbetad parkkaraktär medan den omkringlig-
gande naturmarken ska få fortsätta att vara skogsmark.

Områdets topografi och landskapsbild har starkt påver-
kat både hur olika byggnadstypologier och graden av 
täthet och struktur disponerats, vilket utmynnat i tre 
olika karaktärsområden som beskivs vidare följt av 
övergripande tematiska beskrivningar.

Bussh.pl. DäckvägenBussh.pl. Däckvägen

Bussh.pl. TosserydsvägenBussh.pl. Tosserydsvägen
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Ny huvudgata och gc-banan genom området

Ny busshållplats och torgplats omgiven 
av lokaler och bostäder

Värdefulla äldre ekar som sparas 

Förskola

Värdefulla äldre ekar som sparas 

Nya dagvattendammar

Lekplats på ängen
Mindre besöksparkering till Rävseryds-

skogen och klätterklipporna

Bullervall och skärm 
längs med riksväg 42

Perspektiv som visar en möjlig utformning av 
området sett från söder. Illustration: AL Studio
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Karaktärsområden
Tre olika karaktärsområden har definierats utifrån plat-
sens förutsättningar och utifrån visionen om att skapa 
ett varierat och spännande område som kan attrahera 
en blandning av människor i olika åldrar. Karaktärerna 
beskrivs övergripande nedan och mer ingående i sina 
delar under avsnittet Bebyggelseområden.
• Platån i norr nära Tosserydsvägen och befintlig bebyg-

gelse i Tosseryd. Detta blir områdets ”bycentrum” 
där en något tätare bebyggelse föreslås i kvartersfor-
mer med gator och en torgplats i mitten som mötes-
plats. Utformningen av delområdet är stadsmässig 
men med en återhållsam skala, vilket bl a innebär 
att byggnaderna placeras i  gräns mot gatorna så att 
tydliga gaturum bildas med entréer mot gatan, medan 
gårdarna är de boendes privata rum.

• Branten med ett tydligt sydvästläge med den drama-
tiska naturen in på knuten och utsikt över landskapet 
och Öresjö. Här karaktäriseras beyggelsen av fristå-
ende byggnadskroppar placerade utmed bergsbran-
tens fot. Mellan de två norra byggnaderna behålls 
en grön kil som möjliggör passager och naturen och 
berget att komma nära inpå bostaden.

• Sluttningarna och ängarna i söder och sydväst där 
rester av ett äldre jordbrukslandskap finns, med 
ängar, skogsbryn och en befintlig gård. Här eftersträ-
vas en mer småskalig karaktär vilket avspeglas i form 
av en lägre bebyggelseskala med bostadslameller och 
grupper av småhus placerade med förgårdsmark 
och i uppbrutna kvarter som bildar gårdsrum för 
utevistelse.

Gatustruktur
Den föreslagna gatustrukturen tar sin utgångspunkt 
i att ny huvudgata leds in genom områdets mitt för 
att försöja ny tillkommande bebyggelse på ömse sida 
av gatan. Gatan kommer därmed samtidigt att fung-
era som ett huvudstråk genom området i nord-sydlig 
riktning. Höjdskillnaderna är stora, så inpassning av 
gatan i terrängen är en viktig uppgift för att klara 
godtagbara lutningar och för att minimera behovet av 
scahktning och behovet av slänter. Gatan kopplas till 
Långestensrondellen i söder varifrån biltrafik matas 
och mot befintliga Tosserydsvägen i norr, men enbart 
som bussgata och gång- och cykelbana. Från den nya 
huvudgatan nås sedan de olika delområdena via något 
smalare kvartersgator och via körbara ytor på kvarters-
mark anpassade till topografin och landskapets karak-
tär. Karaktären och funktionen på gatorna beskrivs mer 
ingåend under ansvinttet Gator och platser.

Grönstrukturstruktur
De gröna ytorna ligger i de viktigaste gröna strå-
ken och i områdets kärna ska grönytorna ha en mer 
genomarbetad parkkaraktär medan den omkringlig-

Karaktärsområden

Gatustruktur

Grönstruktur

Platån

Branten

Sluttningarna 
och ängarna

Hpl DäckvägenHpl Däckvägen

Hpl TosserydsvägenHpl Tosserydsvägen
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Bebyggelsestruktur

gande naturmarken ska få fortsätta att vara skogsmark. 
En viktig utgångspunkt för områdets disposition har 
varit att spara ut de mest värdefulla ytorna, träden och 
biotoperna och skapa mer eller mindre sammanhäng-
ande stråk genom området för såväl människor, djur 
och växter. Karaktären på de olika ytorna beskrivs mer 
ingående under avsnittet parker och naturområden.

Dagvattenstruktur
Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet 
för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk. 
Området kan delas in i tre delavrinningsområden; norra 
området, mittenområdet och södra området. I samband 
med exploatering i området ökar andelen hårdgjorda 
ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets 
påverkan på nedströms recipienter ska fördröjning av 
dagvattenavrin ning ske till att motsvara samma nivåer 
som befintlig natur ma rks avrinning.

Dammar, våtmarker och ytlig avrinning föreslås även 
utformas för att berika områdets landskapsbild och 
upplevelsevärden, vilket beskrivs vidare under parker 
och naturområden respektive under bebyggelseom-
råden.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen och typologoerna är mycket ett 
svar på områdets topografiska förutsättningar och 
naturvärden samt framtagen vision för området om att 
skapa ett varierat område med spännande arkitektur. 

Dagvattenstruktur
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Huvudgatan
Den nya huvudgatan blir en entré och det viktigaste 
och mest frekventerade stråket genom området och 
en slags ryggrad som binder samman de olika delarna 
som förgrenar ut sig via mindre kvartersvägar. Gatan 
som sträcker sig från söder till norr får en skiftande 
karaktär men hålls samman med bl a av en genomgå-
ende trädrad mellan gatan och gc-banan samt material 
och möblering. Gatans sträckning är mjukt ringlande 
för att både skapa variation i gaturummet och för att 
hantera områdets relativt stora höjdskillnader, vilket 
innebär att en viss utjämning med slänter kommer 
att krävas. Utformning och placering av gatan och 
omgivande bebyggelse ska därför göras för att mini-
mera behovet av slänter, vilket bl a kan hanteras med 
sutterängbyggnader och murar, terraseringar mm. Där 
dessa lägen uppstår måste extra omsorg ägnas kring 
utformning, materialval och val av vegetation för att 
minska påverkan i landskapet.

I söder är bebyggelsen gles och ligger indragen från 
vägen som kantas av förgårdsmark i form av gräsytor 
och buskar respektive park- och naturområden. I norr 
utformas gatan som en bygata med bebyggelsen pla-
cerad i gräns mot gatan.

För att gatan ska fungera som ett stråk där det är 
tryggt och trivsamt att visats är det av största vikt 

5. Gator och platser

3 m1 m 2 m 3,5 m 3,5 m 1,5 m 1 m

Slänt
Breddad 

gångbana

Slänt
Breddad 

gångbana

Gång- och cykelbana Möbleringszon
Trädrad

Körfält Körfält Trottoar

Principsektion för huvudgatan, 
13-14 meter bred

Då GC-väg avvattnas mot träd/
möbleringszon ersätts kantsten 
av 1 rad storgatsten

Ek (Quercus robur) med stamomfång 
20-25, sammanhängande trädkronor 

Belysningsstolpar och möblering, 
se separat avsnitt 

Ängsvegetation

Kantsten av råhuggen granit, 
Grå Svensk, typ RV2

Asfalt

att utformningen ska uppmuntra till låga hastigheter 
(max 40 km/h), i synnerhet vid korsningspunkter och 
mötesplatser och att material, vegetation, belysning 
och möblering ägnas stor omsorg vid utforming och 
placering.

I trädzonen mellan körbanan och gc-vägen kan plats 
ges mellan träden för korttidsparkering på några ställen 
men också hantering av dagvatten, och viss möblering. 
Tillräckligt med yta ska lämnas för att träden på sikt kan 
växa sig riktigt stora, vilket skapar en trivsam rumsligt 
och vackert inslag i landskapsbilden.

Vid torget i norra delen och vid korsningspunkter, kor-
sande stråk samt övergångsställen bör materialen ges 
extra stor omsorg och t ex körbanan kan brytas av med 
marksten som är vackert, hastighetsdämpande och en 
tydlig ansvisning att gatan delas med med fotgängare.

Riktlinjer för utformning, kvalitet, gestaltning:
• En sammanhållen rad av ekar i ängsvegetation 

sträcker sig längs huvudgatan
• Ska vara trygg dag- och kvällstid  
• Enkla men hållbara material, asfalterade gång- och 

körytor och kantsten av råhuggen granit eller stor-
gatsten vid avvattning mot trädzon

• Lokalt omhändertagande av dagvatten i trädzon med 
ängsvegetation

Trottoar längs del 
av huvudgatan
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Exempel på bro med separerad gång/köryta. 
Stadsparken Borås

Bron
Strax söder om torget passerar gatan en mindre dalgång 
och våtmark som fortsätter i en kulvert under vägen. 
Vägavsnitt ovan kulvert ska ge en tydlig brokänsla 
som markerar entrén till områdets centrum och kan 
på så sätt bli ett värdefullt och starkt landmärke för 
området. Därför är materialval och detaljer en viktig 
uppgift, exempelvis räcken och markmaterial. För att 
förstärka brokänslan planteras inga träd över kulverten.

Riktlinjer för utformning, kvalitet, gestaltning:
• Materialval bidrar till att skapa en tydlig brokänsla
• Fungerar både som en entré till områdets centrum 

samt som en viktig komponent i Bäckparken
• Detaljer som räcke, bryggdäck och belysning är 

viktiga markörer för brokänslan och bör designas 
omsorgsfullt

Separerad gång- 
och körbana

Kulvertens öppning 
göms under gångytan

Grusad 
gångbana

Gångyta

+155.5

FG+159.5

Platsgjuten 
betong

Ledningar planeras 
över eller under 
kulvert

Porlande ljud 
 ltrerar tra kbuller

Be ntlig marknivå

Forsen

Forsen
Levande och livlig

Dammen

Dammen
Lugn och stilla

Principsektion
På var sida om bron skapas olika karaktärer i 
omgivningen, se avsnitt om Bäckparken.
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Perspektiv som visar en möjlig utformning av området sett från den nya huvudgatan. Illustration: AL Studio

Perspektiv som visar en möjlig utformning av området sett från söder. Illustration: AL Studio
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Kvartersvägarna
Kvartersvägarna förläggs i huvudsak på kvartersmark 
men utformas allmänt tillgängliga offentliga till sin 
karaktär för att kunna uppfattas som och fungera som 
en mötesplats för såväl boende som besökare i området. 
Gatorna varierar något i bredd och utformning, men 
utformas för blandtrafik, dvs att cyklister kör på väg-
banan tillsammans med biltrafiken, men med trottoar 
för de gående alternativt som gångfartsgator där även 
fotgängare blandas med fordonstrafiken. I båda fallen 
ska gatorna utformas för låga hastigheter, trygghet och 
säkerhet och vara väl upplysta. Kantstensparkering 
eller mindre parkeringsfickor kan anordnas för kort-
tidsparkering för besökare. Rikligt med träd, möbler  
och planetringar  i olika former skapar trivsamma och 
vackra rum och som stärker banden med omgivande 
natur.

Riktlinjer för utformning, kvalitet, gestaltning:
• Enkel karaktär med material som asfalt och kantsten 

i granit.
• Tryggt dag- och kvällstid
• Småskalighet, omsorg i mötet med kvarters- och 

naturmark.

Lokalgata med förgårdsmark, rumsligt definierad och 
varierad av omgivande byggnader och vegetation.

Gångvägar och naturstigar
Förutom separata trottoarer längs gatorna kommer 
området att innehålla gångvägar och naturstigar som 
slingrar sig mellan kvarteren och vegetationen inom 
området respektive kopplade mot omgivande natur 
och vägar. Dessa kan utformas med stor variation för 
att inpassas i landskapet på bästa sätt och för att skapa 
identitet och god orienterbarhet.

Vägarna och stigarna blir ytterligare en del i finmas-
kigheten och gör att man kommer naturen riktigt nära. 
Vid våtmarker och höga nivåskillnader i terrängen kan 
framkomligheten förbättras med mindre ingrepp som 
exempelvis smala spänger och trappor. Enkla stigar 
kommer över tid även att trampas upp av boende och 
besökare.

Riktlinjer för utformning, kvalitet, gestaltning:
• Varsamt inpassat i omgivningen.
• Enkla material
• Endast gång- och cykelväg utmed huvudgatan belyses 

och snöröjs.
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Torget
I vision för Tosseryd som utarbetats framhålls platsens 
identitet och vikten av mötesplatser, däribland ett litet 
lokalt bycentrum, strategiskt och lätt tillgängligt place-
rat för såväl ny bebyggelse som befintlig bebyggelse i 
Tosseryd samhälle.

”Stadsdelen ska innehålla en centralt belägen och 
lätt tillgänglig mötesplats med lokaler som ombesör-
jer de närboendes servicebehov, plats för vistelse och 
plats för kollektivt resande. Platsen ska utformas 
med en säregen identitet, trygg och trivsam.”
N ågra viktiga riktlinjer för torgets utformning:
• Torget delas upp i flera platser, lätt att röra sig 

mellan, men rumsligt definierade med en mänsklig 
skala och där plats för vistelse avgränsas från ytor 
för fordonsrörelser.

• Torget kopplas samman med busshållplatsen norr 
om torget.

• Mot torget ska lokaler och entréer placeras, tydligt 
annonserade, tillgängliga och upplysta.

• På torgets norra del ska det vara möjligt att anordna 
uteservering i anslutning till lokalerna för centru-
mändamål.

• Torget ska utformas med marksten som tydligt 
definierar platserna och som dämpar hastigheterna.

• Torget ska planteras med träd i grupper som kan växa 
sig stora och utformas med upplyfta vegetationsytor 
omgärdade av sittmurar som skapar intima platser 
för samvaro. Möbler i tåliga material och gott om 
cykelparkering samt sekundära sittytor i skyddade 
lägen skapar attraktion och trivsel.

• Belysning ska utgöras av låga belysningsstolpar och 
pollare kompletterat av markbelysning samt upp-
lysta fasader och entréer. Träd och fasadytor kan 
effektbelysas.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 73721Kvalitetsprogram till detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:21 m.fl . Räfseryd, Borås Stad

Ny bild kommer

Aktivera platsen! Inspiration till verksamhet som kan inrymmas i anslutning till torget.
Cykelhubben är en lokal där du kan hyra cyklar och tillbehör. Här kan du även fi ka och använda och låna verktyg 
till andra projekt. Cykelhubben har en central placering och blir en del av den sociala hubben för kvarteret.

Torget kopplas samman med busshållplatsen norr om torget.
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Parker och naturområden
Området innehåller redan idag en stor variation och 
vissa naturvärden med framförallt en potential att på 
sikt utveckla större värden med stor variation och 
karaktär där naturkompositioner renodlas och för-
stärks. Grönytorna i mitten av planområdet (1-3) före-
slås förfinas och utvecklas till parker medan omgivande 
ytor behålls som natur, men med en viss utveckling och 
skötsel för ökad tillgänglighet och kvalitet. Karaktären 
beskivs vidare områdesvis, där område 1-3 föreslås som 
park och område 4-5 förslås som natur i detaljplanen.

1. Bäckparken
2. Ängen
3. Ekbacken
4. Räfserydbäcken
5. Övrig naturmark

N aturkompositioner

Hassellunden Alsumpkärret Gläntan

Bäcken och Gammelskogen Frukt- och bärlundarna

1

2

3

5

4
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Forsen

Dammen

Alkärret

Svampskogen

Bäckparken
Bäckparken består av fyra tydliga karaktärer. De fyra 
karaktärerna skapar kontraster för upplevelsen av 
Bäckparken och bidrar till att bevara och öka den 
biologiska mångfalden.
• Forsen - Väster om bron finns den mer dramatiska 

Forsen som leder vidare till en dagvattendamm som 
kan ta hand om och fördröja större mängder vatten.

• Dammen - Öster om bron finns dammen som består 
av en lugnare miljö som förgylls av dammens por-
lande ljud. Här finns sittplatser i söderläge.

• Alkärret - I Alkärret finns träspänger som kopplar 
samman områdena runt parken. Här ligger fokus på 
att hantera dagvatten och på att öka den biologiska 
mångfalden, samtidigt som gestaltningen erbjuder 
lekfulla miljöer för barn.

• Svampskogen - Inom Svampskogen utvecklas skogen 
och en stig som leder upp på berget där utblickar 
finns mot Öresjö.
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Gångväg

Be ntlig 
marknivå

Träspänger

Bron

Off entligt 
trädäck i 

solläge

Privat 
bostadsgård

Semiprivat 
gradäng

+153.5

FG+159.5

Forsen

Kulvert

Dagvatten-
damm

Dammen

Koppling 
torg & buss

Koppling 
Tosseryd

Grön buff ert mellan 
gård och allmän 
grusgång

Koppling

Belyst 
kvällstid

Kopplande 
stig

Alkärret

Svamp-
skogen

Förskole-
gård

Spänger

Porl

Lågmäld
belysning

Trädäcket

Bäckparken
Gestaltningskonceptet bygger på kontraster mellan 
upphöjda trädäck, spänger, bron och det vilda kärret/
naturmarken. Parken upplevs från bron och de kor-
sande spängerna och stigarna. Inom parken är stigar 
och spänger lågmält belysta och de snöröjs ej.

Riktlinjer för utformning, kvalitet, gestaltning:
• Lekvänlig, naturpedagogik
• Träspänger kopplar naturliga stråk
• Lågmäld belysning, enbart snöröjning på bron

Principsektion genom Bäckparken

Kv. 
mark

Kv. 
mark

Allmän pl.
mark
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Ängen

Ängen - beståndsdelar

GC-väg

Be ntlig 
marknivå

Enkel stödmur/
stengärdesgård

Lövskogsbrynet 
med ekar bevaras

Kompletterande 
trädplantering

Äng

Räcke av 
smidesjärn

Äng

Multifunktionell 
gräsyta Gångväg

FG+158FG+158

+150

+152.5

Sparade ekar och 
ängsytor ger buff ert 
mot närliggande 
bostäder

Tillgänglig soff a/
sittplats

Utsikt

Kompletterande träd-
plantering, blandade 
arter

Skogsbryn med 
ekar och naturmark, 
biologisk mångfald, 
som övergår i 
ängsytor/höggräs
(se framsida rapport)

Kvarterslekplats
Utrustning:
- sandlek
- klätterlek
- gungor

Grillplats
- picknickbord
- skräpkorg

Multifunktionell klippt 
gräsyta. Lek/spel och 
samvaro

Stengärdesgård

Gångpassage 
över gatan

Ängen fungerar som en grön mötesplats för hela områ-
det. Här finns både öppna, oprogrammerade ytor för 
spontanlek och samvaro samt platser som förstärks 
med lekredskap och möbler. Den multifunktionella 
gräsmattan kantas av en stengärdesgård som planar ut 
de befintliga nivåskillnaderna.

Riktlinjer för utformning med fokus på bevarande 
och förädling:
• Öppen flexibel gräsyta för lek och samvaro
• Biologisk mångfald med ängsytor, varierat artval och 

sparade ekar
• Kvalitativ kvarterslek och möblemang för olika 

målgrupper



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 742
26 Kvalitetsprogram till detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:21 m.fl . Räfseryd, Borås Stad

Perspektiv som visar områdets centralt belägna park- och naturytor som som tillsammans bildar ett 
viktigt grönstråk genom området. Illustration: AL Studio

Perspektiv som visar en möjlig utformning av Ängen i områdets mitt. Illustration: AL Studio
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Ekbacken
Ekbacken är ett landmärke som stöttar Ängen i söder. 
Bevarade ekar kompletteras genom föryngring och 
kompletterande plantering. Övriga ytor sköts som 
vårdad naturmark/äng.

Promenadslinga,
grus

Forsen

Utsiktspunkt med 
picknickbord

Trappväg/gångväg 
till toppen

Riktlinjer för utformning/utveckling:
• Bevara och förstärk ekbestånd
• Försiktig röjning och skötsel
• Enkla material som smälter samman med naturen, 

exempelvis grusad promenadslinga och trappväg i trä
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Flygfoto visande området Ängen och Ekbacken. Be ntliga träd som ska sparas är markerade på illustrationskartan ovan.

Värdefulla träd
Värdefulla träd som ska sparas och endast får fällas 
om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.
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Räfserydbäcken
I Räfserydbäcken finns höga naturvärden som är vik-
tiga att bevara. Fokus i detta område ligger därför på 
naturen och att skydda den från exploatering. Därför 
planeras inga stigar till besökare hit och det är av stor 
vikt att det inte sker någon tillförsel av förorenat vatten 
till området.

Riktlinjer för utformning, utveckling:
• Inga planerade gångvägar
• Ingen tillförsel av förorenat vatten

Flygfoto visande Räfserydbäcken 
med omgivning sett från norr.

Det busk och trädkantade fuktstråket och ängs-
marksfragmenten sett från öster ner mot dammarna.
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Fotomontage i Cityplanner som visar möjliga byggnadsvolymer ovan från nordöst. I 
förgrunden närmst be ntlig bebyggelse i Tosseryd. Illustration: AL Studio

Perspektiv som visar en möjlig utformning av området sett från nordöst. Illustration: AL Studio
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Produktionsskog sköts enligt gällande skogsbruksplan, 
men med särskild hänsyn 100m från bebyggelse.

Riktlinjer för utformning, bevarande, utveckling:
• Vårda och bevara, lämna material till lek och för att 

skapa faunadepåer
• Tillgängliggöra och fokus på säkerhet

Gamleskogen

Övrig naturmark
Naturmark och spår av kulturlandskap är nyckelkom-
ponenter för karaktär och identitet i Tosseryd. Skogen 
är källan till lek, rekreation och aktivitet. Gångvägar 
och stigar hålls tillgängliga och vårdas.

Närmast bebyggelse och i området sköts naturmark 
med omsorg. Död ved och pinnar kan med fördel 
lämnas kvar för biologisk mångfald eller kojbygge. 
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6. Bebyggelseområden

Planområdet utgörs av sex olika delområden av olika karaktär.

4.

6.
5.

3.

1. 2.
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Perspektiv som visar en möjlig utformning av området 
sett från söder. Illustration: AL Studio
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Delområde 1
Delområde 1 ligger inom karaktärsområdet Slutt-
ningarna och ängarna i söder (se även beskrivning av 
karaktärsområden på sid 14). Viktiga riktlinjer avseende 
bebyggelsens utformning och gestaltning är:
• Grönt kvarter där en modern och trygg boendemiljö 

samspelar med naturen. Här placeras bostäderna 
utefter markens naturliga nivåer i etapper som reser 
sig mot torget i norr. 

• Längst i söder placeras stadsradhus och parhus i två 
våningar med uteplatser i två väderstreck som över-
går i kedjehus och bostäder i suterräng som följer 
markens höjning. 

• Fasadmaterial är genomgående trä med inslag av 
skivor, corten och tak av plåt och grönska som skapar 
en jordnära färgskala.

• Utmed lokalgatan reser sig flerbostadshus med 
balkonger mot väster i etapper som vinklar upp sig 
mot torget i norr. Flerbostadshusen har stenbeklädd 
sockelvåning, övriga material och kulörer samspelar 
med den lägre bebyggelsen.

• Gemensamma uteplatser som klarar riktvärdena för 
trafikbuller ska anläggas på vissa gårdar.

Delområdet sett ifrån söder.

Principsektion B-B

Principsektion A-A

A

B
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Delområde 2
Delområde 2 ligger inom både karaktärsområdet Slutt-
ningarna och ängarna i söder (se även beskrivning av 
karaktärsområden på sid 14). Gestaltningen bygger på  
en idé  om livet på  det stadsnä ra landet. Ett liv fö r de 
som vill bo utanfö r staden, men med så vä l naturens 
som stadens kvaliteter lä tt tillgä ngliga.
• Byggnaderna ä r gestaltade i nä ra relation till den 

omgivande naturen, med mö jlighet till vistelse intill 
huset, i attraktiva uteplatser och utemiljö er. I så  
stor utsträ ckning som mö jligt har bostä derna dä rfö r 
utformats som markbostä der, med egen ingå ng frå n 
gatan och varierade utemiljö er i direkt anslutning 
till bostaden. 

• Fö r att å stadkomma markboende i så  stor utsträ ckning 
som mö jligt, har enheterna gestaltats med minsta 
mö jliga fotavtryck, så att fler bostä der rymmas på  
samma markyta. På  så  vis kan kvalitet och kvantitet 
gå  hand i hand.

• En grundmodul om ca 44 kvm (BOA) rymmer samt-
liga funktioner som krä vs enligt svenskt regelverk. 
Till denna adderas en eller två  vå ningar med sovrum 
och andra rumsfunktioner, samt kompletterande 
volymer i markplan, t ex garage, carport, vä xthus, 
bursprå k och liknande, som dockas till grundmo-
dulen. Resultatet blir en varierad miljö , inom ramen 
fö r en rationellt regelbunden gestaltning. Miljön blir 
sammanhållen och enhetlig, men med inbyggd varia-
tion och personligt avtryck. Fö r en tä nkbar kö pare 
skapas mö jligheten till ett eget funktionellt radhus 
på  bara drygt 80 kvm och uppå t. 

• Arkitekturen bygger på  ett traditionellt trä byggande 
med slamfä rgsmå lade trä fasader, men med ett 
modernt formspråk, med tydliga geometriska voly-
mer, generö sa fö nsterö ppningar och ljusa rum.

• Fä rgerna ä r ä r de traditionella slamfä rgernas. Rö d, 
svart, grått och brunt. Stor vikt ska lä ggas på  kopp-
lingen mellan inne- och uterum. I ett eget hus är 
möjligheten till markkontakt avgörande, skyddade 
uteplatser i soliga lägen, möjlighet att grilla, spela 
boll, odla och skapa en trädgård.

Delområdet sett ifrån söder.
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Delområde 3
Delområde 3 ligger inom karaktärsområdet Branten i 
öster, där en naturnära karaktär eftersträvas med utsikt 
över landskapet (se även beskrivning av karaktärsområ-
den på sid 14). Den bärande idén för områdets bebyg-
gelse är mot denna bakgrund att utnyttja kontrasten 
mellan den fria utsikten i väster och skogen i öster, 
där den skurna bergssidan utgör en dramatisk fond.

Viktiga riktlinjer avseende bebyggelsens utformning-
och gestaltning är:
• Svängda volymer som står på pelare i terrängen, följer 

den skurna bergssidans krökning och som varierar i 
våningsantal och storlek. 

• Såväl stomme som fasader utförda i trä för att för-
ankra byggnaderna i skogen.

• Sockelvåningen utgörs dels av generösa entréer som 
möter gatan, dels av väderskyddad parkering mellan 
pelarna.

• Mot utsikten i väst ger fasadernas oregelbundna 
indrag skyddade balkonger såväl som liv åt fasaden. 
Mot berget har de rejäla loftgångarna med ljusschakt 
plats för såväl gemensamma cykelparkeringar som 
möbleringsbar yta utanför den egna entrén. 

• Indragna takvåningar avslutar byggnadsvolymerna, 
och fasadmaterialet fortsätter upp över taket.

• Parkeringen under husen kompletteras med parkering 
framför och mellan husen, fördelat på mindre grup-
per inramade av häckar.

Utemiljön
• Gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafik-

buller ska anläggas uppe på berget, öster om bygg-
naderna, som nås via gångbroar från loftgångarna.

• Endast marken närmast husen bearbetas, resten 
utgörs av naturmark.

• Belysning och klätterväxter ger liv åt den skurna 
bergssidan.

• Parkeringsytorna framför och mellan husen utgörs 
av armerat gräs, för att tillsammans med avgränsade 
häckar ge en grön känsla och för att ta hand om 
dagvatten.

Delområdet sett ifrån söder.
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Delområde 4
Delområde 4 ligger inom karaktärsområdet Platån i 
norr, där en något tätare bykaraktär eftersträvas (se 
även beskrivning av karaktärsområden på sid 14).  
• Bostadsområdet får sin karaktär med inspiration 

från den omgivande naturen. Området är placerat 
vid foten av ett barrskogsklätt berg. Byggnaderna 
förhåller sig till nivåskillnaden från gata/torg i väster 
mot berget i öster, och växer som en bergsbacke upp 
mot berget.

• Byggnadernas fasader är av obehandlat trä, värme-
handlad Thermowood, kiselbehandlad Organowood 
eller liknade. Byggnaderna tar upp trädstammarnas 
karaktär och taken kläs med sedum för att efterlikna 
trädkronorna.

• Nivåskillnaden från gatan upp mot berget utnytt-
jas för ett parkeringsdäck i två våningsplan under 
bostadsgårdarna.

• Garagetaken är utförda som terrassbjälklag där grön-
ska kan växa på de ovanförliggande bostadsgårdarna.

• Delar av det östra bostadshusets plan 1-3 är planerade 
för förskolan. Förskolan har en egen gård mellan de 
båda bostadsgårdarna.

Utemiljö
• Två större gårdar skapas av de kringliggande bostads-

husen. Gårdarna öppnar sig mot söder, där den västra 
gården har en större gradäng som rör sig ner mot 
bäcken och bron.

• Gradängen som avslutas i allmän platsmark mot 
bäcken, kan vara en resurs för hela området, en skön 
plats mot söder att vistas på.

Delområdet sett ifrån söder.
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Delområde 5
Delområde 5 ligger inom karaktärsområdet Platån i 
norr, där en något tätare bykaraktär eftersträvas (se 
även beskrivning av karaktärsområden på sid 14). 
Grunden för ett levande bostadskvarter, trygghet och 
gemenskap läggs genom en variation av boendetyper, 
form, material och lägenhetsstorlekar som attraherar 
många olika grupper av hyresgäster. Att skapa en socialt 
hållbar plats i skärningspunkten mellan stad och natur, 
där det urbana möter Tosseryds gröna landskap.

Viktiga riktlinjer avseende bebyggelsens utformning 
och gestaltning är:
• Området utformas med flerbostadshus närmast torget 

med trappade våningshöjder mot den lägre bebyg-
gelsen. Närmast torget finns utrymme för butiker 
och café/restaurangverksamheter.

• Flerbostadshusen skapas med förhöjd entrévåning 
med stora glaspartier och stenbeklädnad mot torget 
och kvartersgatan för att skapa en inbjudande bot-
tenvåning med möjlighet till verksamhetslokaler.

• Genomgående bostäder med burspråk, balkonger och 
terrasser ger ett vackert samspel mellan ute och inne.

• Bostäder  i fyra våningar mot söder med takterrasser 
skapar en innergårdskänsla mot tvåfamiljshusen i 
öster med uteplatser i två väderstreck och takterrasser 
väster och söder. Här eftersträvas en tydlig koppling 
mellan stad och natur som sträcker sig mot Tosseryds 
bef. områden.

• Materialen är även här genomgående trä i olika varia-
tioner och kulörer och med större inslag av corten 
och stenbeklädnad. 

• Flerbostadshusen ges en ljusare kulör mot torget 
och kvartersgatan för att övergå i en mer jordnära 
skala mot öster.

Delområdet sett ifrån söder.
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Delområde 6
Delområde 6 ligger inom karaktärsområdet Platån 
i norr, där en något tätare bykaraktär eftersträvas 
(se även beskrivning av karaktärsområden på sid 
14). Gestaltningen bygger på  en idé  om livet på  det 
stadsnä ra landet. Ett liv fö r de som vill bo utanfö r 
staden, men med så vä l naturens som stadens kvaliteter 
lä tt tillgä ngliga.
• Byggnaderna ä r gestaltade i nä ra relation till den 

omgivande naturen, med mö jlighet till vistelse intill 
huset, i attraktiva uteplatser och utemiljö er. I så  
stor utsträ ckning som mö jligt har bostä derna dä rfö r 
utformats som markbostä der, med egen ingå ng frå n 
gatan och varierade utemiljö er i direkt anslutning 
till bostaden. 

• Arkitekturen bygger på  ett traditionellt trä byggande 
med slamfä rgsmå lade trä fasader, men med ett 
modernt formspråk, med tydliga geometriska voly-
mer, generö sa fö nsterö ppningar och ljusa rum, 
prä glade av den urbana kontexten. 

• Fä rgerna ä r ä r de traditionella slamfä rgernas. Rö d, 
svart, grått och brunt. Stor vikt ska lä ggas på  kopp-
lingen mellan inne- och uterum. I ett eget hus är 
möjligheten till markkontakt avgörande, skyddade 
uteplatser i soliga lägen, möjlighet att grilla, spela 
boll, odla och skapa en trädgård.

• Lägenhetshus gestaltas som tydliga volymer i trä, eller 
skivmaterial som plåt eller fibercement. Entrébal-
konger utnyttjas för att skapa generösa uterum även 
för dem som inte har marklägenhet. Träpanel målad 
i slamfärg utnyttjas på balkonger och liknande, där 
underhållsfrågan så medger.

• Runt torget skapas en attraktiv torgmiljö med upp-
glasade lokaler i hörnlägen och generösa entréer till 
bostadshusen. Balkongräcken ges spänst och form 
för att framhäva utemiljöns betydelse. 

Delområdet sett ifrån söder.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd.

Detaljplanen möjliggör att ca 350 lägenheter i flerbostadshus 
och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus. 

Området är planerat utifrån visionen om god tillgänglighet 
till staden, mitt i naturen och fokus på god arkitektur. Inför 
granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram 
som beskriver områdets inriktning och vilka utformnings-
principer som är viktiga för att uppnå hög kvalitet. Efter 
samrådet har därmed områdets utformning utvecklats i 
samarbete med fyra arkitektkontor som har bearbetat områ-
dets olika delområden.

De synpunkter som inkom under samrådet resulterade 
bland annat i en bearbetning av områdets trafikstruktur. En 
trafikutredning har tagits fram som undersöker konsekven-
serna av tre olika trafikscenarion. Sedan granskningen utgår 
planförslaget från ett scenario som innebär att ingen biltrafik 
från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed når 
trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom 
den befintliga utfarten. 

Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och 
Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik 
kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär även att 
planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.

Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har 
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa. 
Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseom-
rådena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att 
ytterligare sprida ut bebyggelsen.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd.

Detaljplanen möjliggör att ca 350 lägenheter i flerbostadshus 
och ca 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus. 

Området är planerat utifrån visionen om god tillgänglighet 
till staden, mitt i naturen och fokus på god arkitektur. Inför 
granskningsskedet har det tagits fram ett kvalitetsprogram 
som beskriver områdets inriktning och vilka utformnings-
principer som är viktiga för att uppnå hög kvalitet. Efter 
samrådet har därmed områdets utformning utvecklats i 
samarbete med fyra arkitektkontor som har bearbetat områ-
dets olika delområden.

De synpunkter som inkom under samrådet resulterade 
bland annat i en bearbetning av områdets trafikstruktur. En 
trafikutredning har tagits fram som undersöker konsekven-
serna av tre olika trafikscenarion. Sedan granskningen utgår 
planförslaget från ett scenario som innebär att ingen biltrafik 
från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed når 
trafiken från Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom 
den befintliga utfarten. 

Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. I anslutningen mellan områdets huvudgata och 
Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik 
kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär även att 
planområdet har minskats ner så att den del som låg norr om 
Tosserydsvägen inte längre är med i planen.

Enligt Strategisk plan är Tosseryd den ort i Borås som har 
minst antal invånare men som har störts möjlighet att växa. 
Utgångspunkten är att försöka hålla samman bebyggelseom-
rådena utmed stråket Tosseryd till Sparsör och undvika att 
ytterligare sprida ut bebyggelsen.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd. 
Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att 
säkerställa den i grönområdesplanen utpekade spridningskor-
ridoren för djur och växter.

Planområde
Området är beläget norr om Borås, sydväst om samhället 
Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen. Avståndet 
till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 
km. Området består i huvudsak av fastigheten Torpa-Sjöbo 
2:24 och en mindre del av 2:42 som båda ägs av exploatören. 
2:24 utgörs av avverkad skogsmark, ängsmark med ekbryn. 
Del av den kommunala fastigheten 2:2 ingår i området liksom 
tre bostadsfastigheter, Torpa-Sjöbo 2:25, 2:11 och 2:10. 
Planområdet omfattar cirka 12 ha. 

Gällande detaljplan
Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För en 
liten del av den sydvästra delen av planområdet, i anslutning 
till Långestensrondellen, gäller plan P1146 som vann laga 
kraft 2010-07-01. Genomförandetiden är tio år. Den gällande 
planen anger Natur och Genomfart för de berörda delarna. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har 
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt 
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt 
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd som genomfördes 
2017-07-10 till 2017-10-04. Samhällsbyggnadsnämnden tog 
2019-01-24 beslut om att skicka ut detaljplanen för gransk-
ning. Granskningen pågick från 2019-02-07 till 2019-04-03. 
I samband med granskningen annonserades detaljplanen i 
Borås Tidning 2019-02-07 och öppet granskningsmöte hölls i 
stadshuset 2019-02-27.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2019 
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 3 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Antagande 
sker i Kommunfullmäktige efter godkännande i Samhälls-
byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Byggstart för 
etapp 1 är beräknad till 2020.

Process
Samrådsförslag syftade i första hand till att stämma av en 
möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under det 
fortsatta arbete har det gjorts kompletterande studier av bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark. Framtagna utredningar har också  
kompletterats och reviderast samt fördjupas med hänsyn till 
de bearbetningar som har gjorts utifrån inkomna samråds-
synpunkter. Sammanfattningsvis omfattade detta arbete 
kvalitetsprogram, tillgänglig naturmiljö, bullerutredning, 
vibrationsmätning, dagvattenutredning, teknisk försörjning, 
avfallshantering, genomförandefrågor samt avstämningar 
med boende, vägförening och intresseförening. 

Efter granskningen har inkomna synpunkter sammanställts 
och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Avtal om 
detaljplanens genomförande skrivs mellan Borås Stad och 
Trafikverket samt med exploatören. Ytterligare ett hållplats-
läge för buss i den södra delen av planområdet har  bedömts 
som lämpligt och ryms inom gatumarken utan ändring av 
detaljplanen. Minder justeringar av planhandlingarna har 
gjorts enligt den beskrivning som finns i granskningsutlåtan-
det.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av Räfse-
ryds gård som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt 
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus 
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. 
Detaljplanens avgränsning har ändrats sedan samrådet för 
att även omfatta två mindre sommarhus i anslutning till 
Gamla Tosserydsvägen i den östra delen av planområdet 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Tosseryd, Kv Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 17 juni 2019. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och förskola inom fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 
m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre 
centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. 
Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, 
cykel och buss genom området till samhället Tosseryd. 
Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att 
säkerställa den i grönområdesplanen utpekade spridningskor-
ridoren för djur och växter.

Planområde
Området är beläget norr om Borås, sydväst om samhället 
Tosseryd, mellan riksväg 42 och Rävserydsskogen. Avståndet 
till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 
km. Området består i huvudsak av fastigheten Torpa-Sjöbo 
2:24 och en mindre del av 2:42 som båda ägs av exploatören. 
2:24 utgörs av avverkad skogsmark, ängsmark med ekbryn. 
Del av den kommunala fastigheten 2:2 ingår i området liksom 
tre bostadsfastigheter, Torpa-Sjöbo 2:25, 2:11 och 2:10. 
Planområdet omfattar cirka 12 ha. 

Gällande detaljplan
Större delen av området är inte planlagt sedan tidigare. För en 
liten del av den sydvästra delen av planområdet, i anslutning 
till Långestensrondellen, gäller plan P1146 som vann laga 
kraft 2010-07-01. Genomförandetiden är tio år. Den gällande 
planen anger Natur och Genomfart för de berörda delarna. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har 2010-11-29 beslutat uppdra åt 
Sam hälls byggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta 
detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:10 som därefter 2011-01-21 har 
givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. Fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 har därefter bytt 
ägare och styckats av och slagits samman med bl.a. fastighet 
2:24 som nu utgör den största delen av planområdet. Nytt 
beslut togs därefter i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-11 
om att formellt starta om planarbetet och samtidigt ge 
förvaltningen i uppdrag att gå ut på samråd som genomfördes 
2017-07-10 till 2017-10-04. Samhällsbyggnadsnämnden tog 
2019-01-24 beslut om att skicka ut detaljplanen för gransk-
ning. Granskningen pågick från 2019-02-07 till 2019-04-03. 
I samband med granskningen annonserades detaljplanen i 
Borås Tidning 2019-02-07 och öppet granskningsmöte hölls i 
stadshuset 2019-02-27.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2019 
Antagande 3 kvartalet 2019 
Laga kraft 3 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Antagande 
sker i Kommunfullmäktige efter godkännande i Samhälls-
byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Byggstart för 
etapp 1 är beräknad till 2020.

Process
Samrådsförslag syftade i första hand till att stämma av en 
möjlig struktur och exploateringsgrad för området. Under det 
fortsatta arbete har det gjorts kompletterande studier av bl.a. 
gestaltning av bebyggelsen, utformning och utveckling av 
gator, torg och naturmark. Framtagna utredningar har också  
kompletterats och reviderast samt fördjupas med hänsyn till 
de bearbetningar som har gjorts utifrån inkomna samråds-
synpunkter. Sammanfattningsvis omfattade detta arbete 
kvalitetsprogram, tillgänglig naturmiljö, bullerutredning, 
vibrationsmätning, dagvattenutredning, teknisk försörjning, 
avfallshantering, genomförandefrågor samt avstämningar 
med boende, vägförening och intresseförening. 

Efter granskningen har inkomna synpunkter sammanställts 
och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Avtal om 
detaljplanens genomförande skrivs mellan Borås Stad och 
Trafikverket samt med exploatören. Ytterligare ett hållplats-
läge för buss i den södra delen av planområdet har  bedömts 
som lämpligt och ryms inom gatumarken utan ändring av 
detaljplanen. Minder justeringar av planhandlingarna har 
gjorts enligt den beskrivning som finns i granskningsutlåtan-
det.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Befintlig bebyggelse inom planområdet består idag av Räfse-
ryds gård som omfattar ett bostadshus, en ladugård samt 
diverse mindre uthus, respektive ett friliggande bostadshus 
som användes tillfälligt som kontor samt en bostadsvilla. 
Detaljplanens avgränsning har ändrats sedan samrådet för 
att även omfatta två mindre sommarhus i anslutning till 
Gamla Tosserydsvägen i den östra delen av planområdet 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Tosseryd, Kv Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl., Räfseryd, Borås Stad, upprättad den 17 juni 2019. 

DETALJPLAN 5

Fastighetskarta

1500m10005000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:50000

Planområdets läge (röd cirkel) i förhållande till Borås centrum. 
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Riksväg 42
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Tosserydssjön 
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Klättervägg

Älvsborgsbanan 

Nordskogen

Almenäs 
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Roddklubb

Tosserydsvägen

Knektåsvägen

Översikt aktuellt planområde med omgivning.
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Befintlig bebyggelse inom planområdet

Panoramavy över området sett från höjdpartiet i väster. Bilden tagen under våren 2017 efter att avverkning skett inom stora delar av planområdet.

Befintlig bebyggelse inom planområdet
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DETALJPLAN 7

0 10 m 50 m S T U D I O
a r k i t e k t u r  &  p l a n e r i n g

N
AL STUDIO, utkast 2018-12-06
Illustrationsplan, skala 1:1000 (A3)

Sektion öst-väst

samt fastigheten för det nyligen nedbrunna huset i anslutning 
till Nordskogen i områdets södra del. Av dessa byggnader 
föreslås Sommarbo, ladugården och sommarhusen rivas för 
att lämna plats för ny bebyggelse, medan övrig bebyggelse 
behålls. Syftet med att ta med fastigheten Torpa-Sjöbo 2:11 
i detaljplanen är att bekräfta byggrätt för ett bostadshus (det 
som brunnit ned). Den stora fastigheten ingår i en sprid-
ningskorridor för växter och djur och det är därför olämpligt 
att exploatera fastigheten därutöver. Nordost om området 
finns samhället Tosseryd. 

Ny bebyggelse
Förslagen exploatering innebär att en relativt blandad 
bebyggelse uppförs i området fördelat på flera bebyggelse-
grupper åtskilda av grönytor och stråk samt nya vägar. Totalt 
möjliggör detaljplanen ca 350 lägenheter och ca 80 radhus 
och kedjehus.

Förslaget är disponerat med hänsyn till platsens förutsätt-
ningar och möjligheten till att skapa attraktiva bostäder nära 
naturen och vissa med utsikt över området och Öresjö. Bland 
annat har de högsta naturvärdena i söder undanhållits från 
ny bebyggelse och likaså ett skogsparti i områdets mitt där ett 
antal äldre ekar står.

Förslaget består av en blandning av flerbostadshus, radhus 
och kedjehus. De högre byggnaderna placeras vid foten av 
höjdryggen och den anslutande skogen i öster. Radhus och 
kedjehus är spridda över stora delar av området men flest 
ligger i områdets ytterkanter, längs riksväg 42, i områdets 
södra delar och nordöstra som ligger närmst Tosseryd. Fler-
bostadshus i tre till fem våningar ligger även längs områdets 
huvudgata och kring områdets torgbildning där busshållplats 
och förskola planeras.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär, inpassning av bebyggelse och lämpliga 
bebyggelsetypologier, material mm har studerats i detalj-
planens kvalitetsprogram. Utgångspunkten är att skapa ett 
område med hög arkitektonisk nivå, nära till naturen med 
goda förbindelser med staden. Planområdet har minskats 
sedan samrådet och präglas av fler bostäder på mindre yta för 
att spara naturmark. De gröna ytorna ligger i de viktigaste 
gröna stråken och i områdets kärna ska grönytorna ha en mer 
genomarbetad parkkaraktär medan den omkringliggande 
naturmarken ska få fortsätta att vara skogsmark. 

Historik och kulturmiljöer
Planområdet omfattar inga kulturhistoriskt värdefulla objekt 
enligt Borås Stads Kulturmiljöprogram från 2001. Planom-
rådet var ursprungligen till största delen jordbruksmark, 
men har också varit bebyggt med enstaka sommarvillor 
vilka uppfördes under perioden 1890-1910. En villa, kallad 
”Sommarbo”, finns fortfarande bevarad, men är idag 
ombyggd på ett sätt som gör att det kulturhistoriska värdet 
har gått förlorat.

Öst-västlig sektion genom planområdet. Se sektionspil på kartan ovan.
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Bostäder
Genomförs planen kan upp till cirka 430 nya bostäder 
komma att byggas i området. Syftet är att uppnå en varierad 
bebyggelse med flera olika boendetyper fördelat på lägen-
heter, radhus och kedjehus. Bebyggs området i enlighet 
med illustrationskartan blir fördelningen av bostäder ca 350 
lägenheter och resterande ca 80 bostäder i form av enfamiljs-
hus (radhus och kedjehus). Centralt i området ligger idag en 
villa som föreslås stå kvar och kan på sikt kompletteras med 
ytterligare två tomter för enbostadshus. 

Arbetsplatser
Idag finns inga arbetsplatser inom planområdet men sydväst 
om området ligger ett mindre industriområde och butik för 
skyddskläder. 

Aktuell detaljplan medger i huvudsak bostäder och förskola. 
En mindre andel centrumverksamhet kan tillkomma. Nya 
arbetsplatser inom planområdet kan därmed komma att 
utgöras av förskola samt viss handel. 

Offentlig service
Inom planområdet saknas offentlig service. Närmaste 
skolorna är Sjöboskolan (låg- och mellanstadium) och 
Erikslundskolan (högstadium). Skolorna ligger på drygt 
2 respektive 4 km avstånd från planområdet. Närmsta 

Vy från områdets entré vid Långestensrondellen.

Planområdet sett från väster.

Vy från Tosserydsvägen, bebyggelsen bakom träden är utritad med vit kontur.

Vy från Tosserydsvägen. Bebyggelse i 2-3 våningar.

Befintliga Tosseryd

Klätterklipporna
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Bebyggelseförslag, Tosserydsvägen från nordost.

Alternativ lösning, förskola i planområdets sydöstra del.Bebyggelseförslag, Förskolans placering i den nordöstra delen av planområdet.

förskolorna finns i Sjöbo (tre st) och Frufällan, alla ca 2 km 
från planområdet. Närmaste vårdcentral, äldreboende och 
bibliotek, finns på Sjöbo, ca 1,5 km bort, där finns även 
familjecentral och Mötesplats Sjöbo.

Ny Förskola
Planförslaget innebär att en förskola med sex avdelningar 
ska byggas inom planområdet. Förskolan föreslås som en 2-3 
våningsbyggnad i norra delen, i närheten av torget, bäckpar-
ken och skogen. Parkeringsbehovet bedöms vara 16 platser  
för besökare och 9 för personal. Besöksparkering sker i 
markplan och övrig parkering ordnas under bostadsgården.

Det skapas även en alternativ byggrätt för förskola eller skola 
i områdets sydöstra kvarter. Ifall förskolan byggs i detta läge 
behöver hela kvarteret tas ianspråk för förskolans byggnad, 
parkering och gård. Förskolebyggnaden 1-3 vån, placeras i 
sydväst vid huvudgatan och ger därmed en utegård mot öster 
som är skyddad mot trafikbuller. 

Kommersiell service 
Närmaste kommersiella service finns i Sjöbo i form av bland 
annat livsmedelsbutik, spelbutik, apotek och restauranger. 
Planförslaget inrymmer centrumfunktioner i den övre delen 
av planområdet vid föreslaget torg utmed områdets huvuda-
gata. I anslutning till torget föreslås även en ny busshållplats 
för bussförbindelse mellan Tosseryd och Borås.

143.0

145

I

I

III

I

II

III

14
8.

6

155

141.2

161

uteplats

uteplats

uteplats

uteplats

uteplats

141.7

142.3

143.6

142.9

141.0

140.8

140.7

141.3

140.7

162.0

138.4

137.6 138.4

138.1

138.1

13
9.

5

14
2.

7

137.3

13
5.1

136

13
7.

2

13
8 142.1

13
8.

7

13
5

13
5.

6

13
6.

1

13
6.

2

13
5.1

136.5

137

13
5.

7

13
6.

9

13
6.

4

136.7

170.1

169.0

137.4

13
9.

3

169.3

167.4
168.5

164.1

165.7

16
4.

7

160.9 161.7
162.6

163.0

162.7
163.3161.5

159.7

144.9

156.7

15
0

153.6

150.6

15
0.

8

15
1.

7

15
2.

4

14
2.

9

14
1.

3

14
2.

4

144.5

14
3.

1

14
4.

3

14
5.

7

14
6.

9

14
8.

2

14
9.

2

137.9

13
7.

6

144.6

144.1

142.7

146.4

14
1.

8

162

16
1

165

160

154
153

163 166

165

166

167

163

168

161

168

165

168

170

170

147

145

139

135

140

148

137

152

141

145

150

151

134

134

134

134

135

142

145

150

155

159

159

160

160

160

162
163

164

19
0

167

18
9 18

7

18
5

167

18
0

17
6

17
5

133

133

13
3

133

134

133

134

153

158

154

155

160

175

156

158

160

162

164

140

139
140

141

143

143

150

160

152

155

13
6136

138

138
137

138

139

139

141

141

141

145

150

152

180

140

139

139 13
9

138

138

138

13
6

13
7137

136

13
5

137

137

145

147

140

150

145

147

150

141

142

138

140

137

144

14
5

140

140

143

14
5

135

135

136

135
136

135

135

137

Tosserydsvägen

Sko
gs

ryd
sv

äg
en

Långestensrondellen

N
orra D

äckvägen

Räfseryd

Forsbacken

11
86

00

6404900

11
86

00

6404300

185

190

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr
Lr

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

Lr

uteplats

200

210

TORPA-SJÖBO

TORPA-SJÖBO

III

II

II

2:2

2:34

2:24

2:24

2:42 1:46

1:46

2:43

s:4

2:10

2:28

2:26

2:33 2:2
s:8

3

1:1

2:2

2:11

2:25

2:74

2:10

2:24

2:41
s:9

2:42

1:48

1:111

1:111
1:19

1:19

2:44

1:40

1:50

Befintlig
groddamm Kompensationsåtgärder

för intrång i
groddammen.

ny dagvatten-
damm

Befintliga
dagvattendammar

ny dagvatten-
damm

III IV

III

III

III

III

III

III

III

III

III

V

III

III

VI

V

IV

VII

III V

III

III

III

III
III

III

III

III

III

III

III

II
II

II

II

III
III

III

III
III

III

III

III

III

III

III

III
III

III

VII

VI
I

VII

III

III
III

II
III

II

III

IV

III

III
III

III

II

II

II

II

II

II

I

I

II

II

II

IV

III

II
III

II

III

IIIII

II

II

III

IIIII

IIIII
II

IV

V

IV

II

I
III

II

II

II

II

I

VI

II

VI

IV

III

III

III

Bus
sh

pl.

Torg

Bu
lle

rp
la

nk

Bef. gård

Bu
lle

rp
la

nk

Bu
lle

rv
al

l

Förskolans
gård

utsiktsplats

Ny gångväg ansluts till
befintlig vägpassage vid
riksväg 42.

Ny gång- och cykelväg
ansluts till befintlig
gångpassage vid
Långestensrondellen.

R
ik

sv
äg

 4
2

Hpl. Tosserydsvägen

Hpl. Däckvägen

Busshpl.

lekplats

ny dagvatten-
damm

ILLUSTRATIONSPLAN

Detaljplan för Tosseryd

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2017-804

2017-05-11
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Antagandehandling

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

DEL.

SBN/
KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl
Räfseryd

2019-01-24

TECKENFÖRKLARING

Tomt och gårdsyta

Plangräns

Öppen mark

Ny byggnad

Gatukant

II
Befintlig byggnad som behålls

Bäckfåra/dagvattenkanal

Dagvattendamm

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Kartchef

Mätklass II
Grundkarta

Upprättad 2019-01-17

Upprättad 2019-01-17

Jerry Sandin

Plantering av träd

Plankonsulter, AL Studio AB
Johan Altenius, Anders Johansson

Karta ritad av Anders Johansson, AL Studio AB

Befintliga träd som ska sparas

Skog

Bullervall och/eller plank

0 10 50 100 m20 30 40
Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3

Upprättad 2019-06-17

Bus
sh

pl.

Torg

R
ik

sv
äg

 4
2

Förskola
i bv.

III
IV

III

III

III

III

III

III

III

III

III

V

III

III

VII

V

VI

IV

X

III V

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II
II

II

II

III
III

III

III
III

III

III

III

III

III

III

III
III

III

VII

VI
I

VII

II
III

II

III

IV

II

II

II

II

II

II

I

I

II

II

II

IV

III

II
III

II

III

IIIII

II

II

III

IIIII

IIIII
III

IV

V

IV

III

I
III

II

II

II

II

I

I

Bu
lle

rp
la

nk

Befintlig
groddamm

ny dagvatten-
damm

III

I

II

Bu
lle

rp
la

nk

uteplats

uteplats

uteplats

uteplats

uteplats

Bu
lle

rv
al

l

Kompensationsåtgärder
för intrång i
groddammen.

Förskolans
gård

141.7

142.3

143.6

142.9

141.0

140.8

140.7

141.3

140.7

162.0

143.0

138.4

137.6 138.4

138.1

138.1

13
9.

5

14
2.

7

137.3

13
5.1

136

13
7.

2

13
8 142.1

13
8.

7

13
5

13
5.

6

13
6.

1
13

4.9
13

6.
2

13
5.1

136.5

137

13
5.

7

13
6.

9

13
6.

4

136.7

170.1

169.0

137.4

13
9.

3

169.3

167.4
168.5

164.1

165.7

16
4.

7

160.9 161.7
162.6

163.0

162.7
163.3161.5

159.7

144.9

156.7

15
0

153.6

150.6

15
0.

8

15
1.

7

15
2.

4

14
8.

6

14
2.

9

14
1.

3

14
2.

4

144.5

14
3.

1

14
4.

3

14
5.

7

14
6.

9

14
8.

2

14
9.

2

141.2

137.9

13
7.

6

144.6

144.1

142.7

146.4

14
1.

8

162

16
1

165

160

154

153

163 166

165

166

167

163

168

161

168

165

168

170

170

147

145

139

135

140

148

137

152

141

145

150

151

134

134

134

134

135

142

145

150

155

155

159

159

160

160

160

161

162

163
164

19
0

167

18
9 18

7

18
5

167

18
0

17
6

17
5

133

133

13
3

133

134

133

134

153

158

154

155

160

175

156

158

160

162

164

140

139
140

141

143

143

145

150

160

152

155

13
6136

138

138
137

138

139

139

141

141

141

145

150

152

180

140

139

139 13
9

138

138

138

13
6

13
7137

136

13
5

137

137

145

147

140

150

145

147

150

141

142

138

140

137

144

14
5

140

140

143

14
5

135

135

136

135

136

135

135

137

Tosserydsvägen

Sko
gs

ryd
sv

äg
en

Långestensrondellen

N
orra D

äckvägen

Räfseryd

Forsbacken

11
86

00

6404900

11
86

00

6404300

185

190

ny dagvatten-
damm

ny dagvatten-
damm

III

I

II

utsiktsplats

lekplats

gräsplan

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr

Lr
Lr

Lr

Lr Lr

Lr

Lr

Lr

2:2

2:34

2:24

2:24

2:42 1:46

1:46

2:43

s:4

2:10

2:28

2:26

2:33
2:2

s:8

1:1

2:2

2:11

2:25

2:74

2:10

2:24

2:41
s:9

2:42

1:48

1:111

1:111
1:19

1:19

2:44

1:40

1:50

Ny gång- och cykelväg
ansluts till befintlig
vägpassage vid
Långestensrondellen.

Befintliga
dagvattendammar

Ny gångväg ansluts till
befintlig vägpassage vid
riksväg 42.

II

15

9

VI

VI

VI

IV

I

ILLUSTRATIONSPLAN

Detaljplan för Tosseryd

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2017-804

2017-05-11
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Granskningshandling 2018-xx-xx

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

DEL.

SBN/
KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl
Räfseryd

TECKENFÖRKLARING

Kvartersmark

Plangräns

Öppen mark

Ny byggnad

Gatukant

II
Befintlig byggnad som behålls

Bäckfåra/dagvattenkanal

Dagvattendamm

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Kartchef

Mätklass II
Grundkarta

Upprättad 2018-XX-XX

Upprättad 2018-XX-XX

Förnamn Efternamn

Marklinje

Plantering av träd

201X-XX-XX

Plankonsulter, AL Studio AB
Johan Altenius, Anders Johansson

Karta ritad av Anders Johansson, AL Studio AB

Träd som ska bevaras

Skog

Bullervall och bullerplank

0 10 50 100 m20 30 40
Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt kraftigt kuperat och det skiljer cirka 
20 meter mellan den lägsta och den högsta delen av området.  
Nya föreslagna vägar genom planområdet kommer att 
kunna anläggas med acceptabel lutning från vilka föreslagen 
bebyggelse kommer att kunna angöras. Planförslaget 
innebär uteslutande nybyggnation vilket innebär att alla 
tillkommande byggnader och gårdar ska vara tillgängliga 
för funktionshindrade enligt de krav som finns i Boverkets 
byggregler, BBR. 
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3. Gator och trafik
Väganslutning från väg 42
Planområdet gränsar till riksväg 42 (60 km/h) i väster, från 
vilken det idag finns fyra mindre in-och utfarter till befintliga 
hus inom och i direkt anslutning till planområdet. Det finns 
även en lite större väg (Tosserydsvägen) som går längs plan-
områdets norra gräns, vidare mot samhället Tosseryd öster 
om planområdet. Trafikverket har utfört en förstudie (2012-
06-30) som beskriver att Tosserydsvägen utgör en trafikfarlig 
korsning utmed riksväg 42. Samrådsförslaget föreslog därför 
att utfarten tas bort och ersätts med en ny vägsträckning 
genom planområdet med infart från Långestensrondel-
len. Efter samrådet genomfördes en trafikutredning av 
Sweco(2018-06-26) baserad på tre olika alternativ. Därmed 
har samrådsförslaget jämförts med alternativ där utfarten blir 
kvar i befintligt skick eller utvecklas för ökad kapacitet och 
trafiksäkerhet. Trafikverket är väghållare för riksväg 42 och 
har inför granskningsskedet meddelat att man inte vill se en 
utveckling av korsningen Tosserydsvägen/riksväg 42 men 
däremot att man fortsatt vill verka för att utfarten stängs. 

För detaljplanen har en trafikutredning gjorts som utrett tre 
olika scenarion för områdets framtida trafik. Det fastställda 
scenariot 3B innebär att ingen biltrafik från området släpps ut 
på Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från Tosseryd även 
fortsättningsvis riksväg 42 genom den befintliga utfarten. 

Planförslaget är baserat på scenario 3B eftersom det bedöms 
vara en lösning som ger mindre trafik och störningar inom 
planområdet samtidigt som det går in linje med många av de 
yttranden som inkom från boende i Tosseryd under samrådet 
och förslaget innebär även att trafikens belastning på kors-
ningen Tosserydsvägen/riksväg 42 inte ökar.

Scenario som utretts i detaljplanens trafikutredning.

planområde

Scenario 2
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar, byggs 
om för ökad kapacitet och säkerhet och ansluts till områ-
dets huvudgata.

Scenario 3B
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 finns kvar med nuva-
rande sträckning och kopplingen till områdets huvudgata är 
enbart för busstrafik.

planområde

planområde

planområde

Scenario 1
Planområdet kopplas till Rv42 vid Långestensrondellen.
Tosseryd kopplas till Rv42 genom planområdet. 
Tosserydsvägens anslutning till Rv42 stängs.

BUSSHÅLLPLATS

BUSSHÅLLPLATS BUSSHÅLLPLATS

Bebyggelseförslag. Vy från planområdets infart.
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Långestedsrondellen angränsar planområdet i sydväst. 

Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all 
biltrafik. För gång, cykel och buss blir det möjligt att nå 
Tosseryd på en ny huvudgata genom det nya området. I 
anslutningen mellan områdets huvudgata och Tosseryds-
vägen ordnas en bussgata där ingen biltrafik kan passera. 
Den nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har 
minskats ner så att Tosserydsvägen och den del som låg norr 
om inte längre är med i planen. 

Huvudmannaskap
Trafikverket är huvudman för väg 42. Tosserydsvägen är en 
enskild väg som Tosseryds samfällighetsförening är huvud-
man för. Den nya huvudgatan i området blir kommunal 
gata medan övriga gator blir sk. kvartersvägar och fungerar 
därmed som gemensamhetsanläggningar där de boende 
hanterar skötseln.

Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns idag ingen separat gång- och 
cykelväg utan trafik blandas på områdets mindre grusvägar 
och längs Tosserydsvägen. Mellan Långestensrondellen och 
Tosserydsvägen, utmed riksväg 42 finns en gång- och cykel-
bana avskild genom betongfundament, vilket är en tillfällig 
konstruktion. Kommunen arbetar med att initiera en vägplan 
för att anlägga en permanent gång- och cykelväg längs väg 42 
västra sida mellan Långestensrondellen och Frufällan. Söder 

om planområdet, längs med Nordskogsleden, finns en gång- 
och cykelbana som mynnar ut vid Sjöbo Klint och vidare 
kopplar till de befintliga gång- och cykelstråken i Sjöbo. När 
Långestensrondellen anlades gjordes en passage som kopplar 
busshållplatsen med gång- och cykelstråken in till Sjöbo och 
längs med Nordskogsleden. Däremot saknas det möjlighet att 
korsa vägen söder om rondellen.

Aktuell detaljplan innebär inte några förändringar för gång- 
och cykeltrafik utanför planområdet. Inom planområdet 
kommer en gång- och cykelbana att anläggas längs med den 
nya huvudgatan. Den nya gång- och cykelbanan ansluter 
till riksväg 42 i söder till gångpassagen och busshållplatsen 
vid Långestensrondellen. Längs de större kvartervägar som 
löper ut från den nya huvudgatan anläggs trottoarer medan 
cyklister blandas med bilar på körbanan. På mindre kvarters-
vägar tar sig cyklister fram på körbanan. Planförslaget har 
utarbetats för att skapa kopplingar genom kvarteren så att det 
blir enkelt att röra sig genom kvarteren för att nå ut i naturen 
samt minska avståndet till de befintliga hållplatserna vid 
riksväg 42.   

Dagens infart till planområdet från Långestensrondellen 

Korsningen Tosserydsvägen/riksväg 42



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

B 770

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

Cykelparkering
Borås stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Det nya styrdokumentet innehåller tal för 
att beräkna behov av minsta antal cykelparkeringar. Inom 
planområdet gäller för bostäder 25 platser per 1000 kvm 
bruttoarea. Cykelparkeringar ska anordnas nära bostaden och 
vara trygga, lätta och bekväma att nå och använda. 

Kollektivtrafik
I anslutning till planområdet finns två busshållplatser längs 
väg 42, hållplatsen Däckvägen direkt norr om Långestens-
rondellen och hållplatsen Tosserydsvägen. Hållplatserna 
trafikeras av linje 150 och 582 mellan Fristad till Borås 
centrum. Dessa linjer erbjuder en snabb restid 13 min via 
Nordskogsleden in till centrum och med täta avgångar varje 
kvart på morgonen och eftermiddagen. 

Tosseryd kollektivtrafikförsörjs även med stadsbusslinje 31, 
som kör från  Borås resecentrum, via Sjöbo ända fram till 
befintliga Tosseryd. Den tar ca 20 minuter och går med en 
halvtimmes mellanrum på morgonen och eftermiddagen. 
Planförslaget innebär en ny dragning av linje 31 via huvudga-
tan genom planområdet och med ett nytt hållplatsläge i norra 
delen. Där kan ett mindre lokalt centrum och torg etableras 
som nås inom 400 meter från nytillkommande bebyggelse. 
Som ett komplement kan även en hållplats ordnas i den södra 
delen av planområdet. Från området skapas nya gångstråk ner 
till väg 42 och de befintliga busshållplatserna.

Biltrafik och bilparkering 
Riksväg 42 trafikeras av cirka 10 000 fordon per vardagsdygn 
och på Tosserydsvägen uppgår trafiken till cirka 800-900 
fordon per vardagsdygn. Vägarna är tydliga pendlingsstråk 
med toppar på morgonen och eftermiddagen. Med den nya 
bebyggelsen tillkommer ca 2000 fordon från områdets nya 
huvudgata som ansluts till Långestensrondellen. Antalet bilar 
på Tosserydsvägen påverkas inte av planförslaget eftersom 
kopplingen mellan Tosserydsvägen och den nya huvudgatan 

endast är till för gående, cyklister och bussar. Korsningen 
avses utformas med väjningsplikt från bussgatan ut på 
Tosserydsvägen.

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna 
enligt kommunens parkeringsnorm. För flerbostadshusen ska 
gemensamma parkeringar anordnas i garage under byggnader 
eller samlat i carport på kvartersmark enligt de krav på antal 
parkeringsplatser som finns i Borås Stads parkeringsnorm. 
För friliggande enbostadshus, radhus och kedjehus anordnas 
parkering på den enskilda fastigheten.

Borås Stad fastställde 2017-01-19 nya parkeringsregler med 
större flexibilitet och större möjligheter till hållbara trans-
porter än tidigare. Inom planområdet gäller för bostäder 11 
platser per 1000 m² bruttoarea (BTA) inklusive gästparkering

Parkeringsbehov för handels- och serviceverksamheter vid 
torget kommer att säkerställas inom kvartersmark i bygglovet. 
För att underlätta tillgängligheten till torget från  befintliga 
Tosseryd (vilket försvåras av att planområdet inte är samman-
kopplat med Tosserydsvägen), skulle en mindre parkering 
kunna anläggas norr om Tosserydsvägen, varifrån det är  
gångavstånd till torget. Området ligger utanför detaljplanen 
men en parkering kan ändå prövas genom bygglov och 
överenskommelse med markägaren.

Riksintressen
Riksväg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan utgör riksintresse 
för kommunikation. Bebyggelse inom planområdet ligger 
utanför Trafikverkets väghållningsområde och bedöms inte 
påverka möjligheten till underhåll och framtida förbättrings-
åtgärder av vägen. Mellan planområdet och järnvägen finns 
dessutom redan befintlig bebyggelse. På plankarta regleras 
marken så att inga nya bostäder kan uppföras närmare än 25 
meter från vägkanten, se vidare under risk. Utmed vägens 
östra sida inom planområdet föreslås en bullerskärm uppfö-
ras, se vidare under Buller och vibration. Bedömningen är att 
inga riksintressen påverkas negativt vid ett plangenomför-
ande.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Idag har befintliga byggnader inom planområdet enskilda 
anläggningar medan Tosseryd försörjs via ledningar i Tosse-
rydsvägen. Planområdet och Tosseryd kommer med förslaget 
att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp 
som förläggs i huvudgatan och utmed övriga kvartersvägar 
fram till bebyggelsen. För att detta ska vara möjligt krävs en 
ny pumpstation i planområdets södra del. Vid Tosserydsvägen 
finns en tryckstegringsstation som kan ersättas i anslutning 
till den befintliga.

Busshållplats Tosserydsvägen. Planförslaget föreslår att busslinjen till Tosseryd går 
via den nya huvudgatan genom planområdet istället.
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Hantering av dagvatten. Tre dammar planeras för fördröjning.

Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram genom COWI(2019-
01-03). Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet 
för Öresjö som är vattentäkt för Sjöbo vattenverk. Området 
kan delas in i två delavrinningsområden; norra området 
och södra området. Vattnet från det norra området rinner 
via en bäck och ett fuktstråk under riksväg 42 genom en 
trumma. Och i södra området löper en svacka där vatten 
från utredningsområdet samt naturmark uppströms avrinner 
via en bäck till en våtmark/groddamm samt två stycken 
dagvattendammar strax sydväst om planområdet. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig natur ma rks avrinning. 
För att fördröja dagvatten och ta hand om släckvatten plane-
ras tre dammar. Två på parkmark, centralt i området och en i 
områdets södra del. På så vis minskas flödet till Trafikverkets 
trummor under rikväg 42 så inte översvämning sker.

Dammarna bör anläggas med icke genomsläppliga massor 
och en möjlighet att stoppa utflödet, så att ett eventuellt 
släckvatten från räddningstjänsten kan samlas upp i 
dagvattendammarna utan att nå bäcken och i förlängningen 
Öresjön. I detta syfte bör även en by-pass funktion för 
bäcken som passerar de norra dagvattendammarna finnas, då 
tillförs inte rent vatten till det som eventuellt är förorenat på 
grund av släckningsarbete.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta området till fjärrvärme.

El, tele och fiber
Idag finns el och teleledningar inom planområdet och 
befintlig bebyggelse i Tosseryd, nordost om planområdet 
matas med el via ledningar i Tosserydsvägen och längs 
riksväg 42. När området exploateras behöver nya ledningar 
dras längs den nya huvudgatans sträckning. I samband 
med exploatering behöver också nya transformatorstationer 
tillkomma inom planområdet. Stationernas placering och 
omfattning regleras på detaljplanens plankarta. Planförslaget 
innebär tre byggrätter för transformatorstationer, en centralt i 
området samt en i söder och en i den norra delen.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 
Föreslagen gatuutformning och placeringen av bebyggelsen 
utgår från att hushållsavfall och förpackningar samlas in 
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nära boendet vilket följer regeringens beslut om kvartersnära 
eller fastighetsnära insamling till 2025. Fullsortering med 10 
fraktioner rekommenderas. Svarta och vita påsen samt det 
optiska systemet kommer troligtvis att avvecklas inom snar 
framtid. Därför rekommenderas minst två behållare/kärl så 
att matavfall och brännbart kan delas upp redan idag.

Fordon som samlar in avfall och förpackningar kan i huvud-
sak köra in på kvartersmark för att komma nära insam-
lingspunkten. I undantagsfall kan angöringsfickor ordnas 
vid huvudgatan. Kärlen ska förvaras högst 25 meter från 
fordonets uppställningsplats och växtlighet runt behållare får 
ej påverka eller försvåra tömning. För under- och överjords-
behållare får inte lyft över bilar förekomma och det finns 
endast möjlighet att tömma behållare med 2-krokssytem.
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5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av ängs- och skogsmark (varav en stor del 
skog i mitten av området har avverkats våren 2017), gräsbe-
vuxen hagmark samt tomtmark kring befintliga byggnader. 
Området är relativt starkt kuperat med både mindre kullar, 
höga branter och bäckdalar. Markytan sluttar från mitten 
av området i sydvästlig riktning ner mot riksväg 42, med en 
skillnad på drygt 20 meter mellan lägsta och högsta punkten 

inom planområdet. I sluttningen mot nordost växer stora 
lövträd, bland annat ek och bok. Området omgärdas av 
skogsklädda branter. 

Grönområdesplan
Planområdet omfattas i södra delen av stadens grönområdes-
plan i form av utpekat grönstråk vid Öresjö, se beskrivning 
under kap 10. Övergripande beslut.

Lek och rekreation
En kommunal lekplats kommer att anläggas på ängen, 
centralt i området. På den plats där det idag finns en fornläm-
ning, se mer om fornlämningar på nästa sida. Föreslagen 
förskolegård i östra delen utformas för lek men bör efter 
skoltid i första hand kunna nyttjas av boende i kvarteret.

Planområdet gränsar till Rävserydskogen som i sin tur är 
sammanhängande med Kypeterrängen. Kypeterrängen har 
höga frilufts- och rekreationsvärden. Öster om planområdet 
finns välbesökta och välkända klätterväggar, dit allmänhetens 
tillgänglighet kan förbättras i och med föreslagen utbyggnad. 
Förslaget ger möjlighet att ordna gästparkering för besökare 
i direkt anslutning till klätterklippan, på kommunens mark. 
Tillfart till parkeringen sker via en kvartersväg som avses 
hållas tillgänglig för allmänheten genom att kommunen  en 
del i gemensamhetsanläggningen.

Naturvärden
Genom Naturcentrum har en bedömning (2016-10-25) 
utförts av habitatnätverk inom planområdet och i utred-
ningen har tre identifierade hänsynsobjekt markerats. 
Sammanfattningsvis så har planområdet som helhet sannolikt 
inte någon väsentlig funktion för några skyddsvärda växt- 
och djurarters spridning lokalt eller regionalt. De utpekade 
hänsynsobjekten bidrar emellertid positivt till den biologiska 
mångfalden och kan utgöra värdekärnor för en del arter, även 
om det sannolikt inte rör sig om några rödlistade eller särskilt 
skyddsvärda arter.

Det första hänsynsobjektet, bäckdalen vid Sågsvedjan norr 
om planområdet, har det högsta naturvärdet (både som 
livsmiljö och spridningstråk). Området präglas av äldre 
granskog, björk, klibbal och det finns gott om fallna träd. 
Skogen är dock avverkad söder om bäcken. Området ingår 
inte längre i detaljplanen, men om området skulle bli aktuellt 
för en exploatering i framtiden är det viktigt att spara en bred 
kantzon med träd utmed bäcken.

Det andra objektet/området är beläget sydost om planom-
rådet och består av granskog i storblockig brant med inslag 
av grova träd, lågor och mossrikt fältskikt. Större delen av 
objektet är nyckelbiotop och biotopskyddat. Läs vidare under 
skyddad natur.

Klätterklipporna direkt öster om planområdet

Identifierade hänsynsobjekt (numrerade och gultonade) och värdelement (äldre 
lövträd markerade med små gula symboler) som berör planområdet. 
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Tre identifierade hällomården. Punkterna A, B och C markerar lokaler med risk 
för blockutfall.

Det tredje hänsynsobjektet (som benämns Räfserydbäcken i 
detaljplanen) är beläget i söder inom planområdet och består 
av dammar och fuktstråk. Dammarna vid Långesstensron-
dellen och tillhörande fuktstråk har potential som livsmiljö 
för åkergroda och vanlig groda (och andra fuktälskande 
organismer). Dock är det inte känt om grodorna fortfarande 
reproducerar sig i området vid Långstensrondellen. De 
små fuktstråken i planområdet kan behålla eller få ökad 
betydelse för den biologiska mångfalden med en omsorgsfull 
dagvattenplanering.

I mitten av planområdet finns ett antal äldre lövträd och 
ekar. Utifrån landskapssynpunkt bedöms träden ha estetiska 
värden.

Skyddad natur
Planområdet gränsar till nyckelbiotoperna Sågsvedjan i norr 
och Räfserydravinen i sydost, se karta sid 13. Räfserydravi-
nen utgör även biotopskyddsområde. En fältundersökning 
har utförts av COWI (2013-08-22) i syfte att utreda påverkan 
från en möjlig angränsande bebyggelse på det närliggande 
södra biotopskyddsområdet samt föreslå vilka försiktig-
hetsåtgärder som kan vara aktuella. Fältundersökningen av 
området och relevant lagstiftning indikerar att någon form 
av skyddszon är nödvändig. En sådan skyddszon skulle dels 
syfta till att skydda de planerade bostäderna från risker i form 
av fallande träd och dels skydda biotopskyddsområdet från 

Utpekade biotopskyddsområden norr respektive söder om planområdet. Utsnitt ur grönområdesplanen som visar grönt och rött stråk (nr 3) mellan Öresjö 
och Kypeterrängen.
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kanteffekter såsom ökad vindexponering och ljusinsläpp. En 
rimlig storlek på skyddszonen är 30 meter, vilket klaras med 
aktuellt exploateringsförslag. 

Kompensations- och skyddsåtgärder 
för grodor  
Söder om den planerade infartsgatan från Långestensrondel-
len finns en anlagd groddamm. Den nya gatan behöver ta del 
av groddammen i anspråk och kompensationsåtgärd behöver 
därför göras. Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet 
enligt Miljöbalken. Intrånget kan kompenseras genom att 
utöka dammens yta och slänt åt öster alternativt att göra en 
separat mindre damm öster om den befintliga. Det är även 
gynnsamt för grodornas livsmiljö att anlägga stenrösen i 
närheten av dammen/dammarna.

Ny dagvattendamm som planeras norr om infartsgatan 
innebär en risk för grodorna som kommer att vilja förflytta 
sig över gatan mellan dammarna. I samband med att gatan 
byggs behöver därför skyddsåtgärder i form av grodtunnel 
och grodstaket utföras.

Fornlämningar och kulturminnen
Enligt en arkeologisk utredning utförd av Lödöse museum 
(2016-04-14) framkom två nya fornlämningar i form av en 
boplats/aktivitetsyta (Ny 1) med anläggningar och fynd samt 
ett röjnings-röseområde (Ny 2) av förhistorisk karaktär. 

Förundersökning för fornlämningarna genomfördes i 
november 2017. Vid fornlämning 173  (Ny 2) hittades 23 
röjningsrösen och objektet betraktas nu som undersökt och 
borttagen enligt Länsstyrelsen. Området kommer enligt 
detaljplanen att tas i anspråk för byggnation av bostäder

Fornlämning 175 (Ny 1) innehåll 72 anläggningar och minst 
en husgrund kunde konstateras. I detaljplanen föreslås 
området tas i anspråk för gata och parkmark med lekplats. 

Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning 
och kräver således Länsstyrelsens tillstånd enligt kulturmil-
jölagen 2 kap 12 §. Efter planens antagande kommer ansökan 
om tillstånd för ingrepp och arkeologisk slutundersökning av 
fornlämningen att lämnas in till Länsstyrelsen.

En kompletterande arkeologisk utredning 2019-03-25 
har utförts av Lödöse Museum inom det område som 
planområdet utökats med under granskningen. Inga nya 
fornlämningen upptäcktes på fastigheterna Torpa-Sjöbo 2:42 
eller 2:2. På fastigheten Torpa- Sjöbo 2:11 hittades boplats-
lämningar, vilka har undersökts närmare i en arkeologisk 
förundersökning 2019-05-07. Länsstyrelsen har därefter 
meddelat att fornlämningen betraktas som undersökt och 
borttagen och att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs 
på Torpa-Sjöbo 2:11.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk undersökning har utförts av Norconsult (2017-
01-23) och i samband med det gjordes även en bergteknisk 
utredning samt radonmätningar. Enligt SGUs jordartskarta 
utgörs jordlagren i området uteslutande av sandig morän. 

Två identifierade fornlämningar inom planområdet. 

Dammar i anslutning till Långestensrondellen.
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Norr om Tosserydsvägen samt den i sydvästliga delen av 
området, i anslutning till Fristads- och Däckvägen, utgörs 
ytjordlagren av kärrtorv. I den norra delen av området före-
kommer tunna jordtäcken. Majoriteten av detaljplaneområdet 
bedöms med hänsyn till de tunna jordlagren och de topogra-
fiska förutsättningarna vara fritt från skredriskområde. 

Inom och i anslutning till planområdet finns tre identifierade 
hällområden. Den ena är en mindre kulle i områdets västra 
del (1), den andra är en höjdrygg som är belägen i anslutning 
till planområdets östra begränsning (2) och den tredje är 
en höjd som avslutas i områdets norra del (3). I den östra 
delen av planområdet har två platser definierats med risk för 
blockutfall. Blocken bedöms utgöra en risk i det fall de är 
kvar efter exploatering. Utifrån den geotekniska undersök-
ningen ges tre rekommendationer: 

 » Utifrån den genomförda beräkningen bedöms stabili-
teten inom detaljplanområdet vara tillfredställande för 
befintlig topografi med en utbredd marklast på 30 kPa. 
Vid förändring av befintlig topografi genom schakt 
skall stabilitet verifieras för den aktuella åtgärden. 

 » Det två identifierade blocken vid det östra hällområdet 
bedöms utgöra en risk i det fall det är kvar efter att 
tomterna bebyggts. I samband med att tomterna 
bebyggs skall blocken tas bort i samband med bered-
ning. Detta för att minska någon risk under bered-
ningsfasen. 

 » Det bedöms översiktligt att lätta byggnader kan grund-
läggas med platta direkt på berg alternativ med platta 
på mark i området med jämna jorddjup. Flerbostadshus 
kan grundläggas direkt på berg alternativ med stödpålar 
och/eller plintar till berg vid större jorddjup.  

Den sydvästra plangränsen vid cirkulationsplatsen gränsar 
till kärrtorv och vid anläggning/grundlägning kan eventuell 
masskiftning av torven mot fastare material behöva göras. I 
ett detaljerat utredningsskede rekommenderas att komplet-
terade borrning utförs i lägen för planerade byggnader för att 
avgöra lämpliga grundläggningsmetoder, höjdsättning samt 
omfattning av bergschakt. Planområdet klassificeras som 
lågradonmark och kräver inga åtgärder i byggkonstruktion. 

Förorenad mark
En översiktlig inventering av planområdets bebyggelsehis-
toria har gjorts. Inga kända förorenande verksamheter har 
funnits i området och marken har inte använts för upplag 
eller dylikt. Det finns heller inga spår av större mängder 
fyllnadsmassor eller gömda soptippar. Bedömningen är att 
det inte finns någon förorenad mark inom planområdet.

6. Vatten
Planområdet ligger cirka 300 meter från Öresjö som är 
kommunens vattentäkt. Mellan planområdet och sjön finns 
riksväg 42, järnvägen Älvsborgsbanan samt Örestrand som 
är ett skogsområde utmed strandlinjen. Närmsta allmänna 
badplats är Almenäs, 2 km.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Öresjö har ett 
strandskydd på 200 meter och planområdesgränsen ligger 
som närmast cirka 250 meter från strandkanten.  

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. 

Vattenskyddsområde
Hela planområdet ligger inom vattentäktens tertiära skydds-
zon, medan den norra delen ligger inom både sekundär och 
primär skyddszon. 

Enligt skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde 
får inte anläggning för infiltration eller utsläpp av hushålls-
spillvatten eller annat avloppsvatten (inklusive dagvatten) 

Öresjös vattenskyddsområde.
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2 Befintliga förhållanden 
Planområdet är starkt kuperat med variationer i marknivå från lägst ca +137 i 
söder till högst ca +165 i norr. Området består idag till största del av skogs- och 
ängsmark, med några enstaka hus och småvägar. Jordarten består i huvudsak 
av sandig morän1.  

I sydost tangerar planområdet ett biotopskyddsområde (tillika nyckelbiotop) 
med granskog i en brant. I norr ansluter området till ytterligare en nyckelbiotop 
med granskog längs en större bäck, som slingrar sig från Tosserydssjön sydväst 
om området mot Öresjö. 

Planområdet befinner sig inom avrinningsområdet för Öresjö som är vattentäkt 
för Sjöbo vattenverk och förser ca 80 000 personer med dricksvatten. Hela 
planområdet ligger inom vattentäktens tertiära skyddszon, medan den norra 
delen ligger inom både sekundär och primär skyddszon, se Figur 2 

                                                
1 SGU kartvisaren, besökt 2016-12-09. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html  

Figur 2. Öresjö vattenskyddsområde 
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anläggas i mark, diken eller vattenområde utan tillstånd 
av Miljöskyddsnämnden inom den primära skyddszonen. 
Skyddsbestämmelserna för vattentäkten ska följas och 
därmed påverkas inte miljökvalitetsnormerna. 

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från 
förutsättningarna för växt- och djurliv. 

Öresjö hade i den senaste fastslagna klassningen som gäller 
2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk status. 
Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka Miljökvali-
tetsnormerna negativt förutsatt att erforderliga dagvattenlös-
ningar kommer till, se vidare under beskrivning av dagvatten. 

Släckvatten
Det finns möjlighet att placera en brandpost innan tryck-
stegringsstationen vid Tosserydsvägen och en närmast 
Nordskogen. Vid en eventuell brand kan större mängder 
förorenat släckvatten skapas. Områdets dagvattendammar 
bör anläggas med icke genomsläppliga massor och en möjlig-
het att stoppa utflödet, så att ett eventuellt släckvatten samlas 
upp i dagvattendammarna utan att nå Öresjön. 

7. Sociala perspektiv
Förslaget innebär att området öppnas upp och tillgängliggörs 
för allmänheten och för kringboende, genom att i stora delar 
planläggas som allmän plats och iordningsställs som gata, 
gång- och cykelvägar, torg eller utvecklas som park. 

Trygghet
Med aktuell exploatering skapas tryggare och säkrare 
gång- och cykelstråk mellan Tosseryd och riksväg 42 där 
flera busslinjer passerar. Med fler boende i området befolkas 
området även under fler av dygnets timmar.

Mötesplatser
I planområdet föreslås ett mindre lokalt centrum med 
förskola och kollektivtrafik etableras. Med förslaget förbättras 
även tillgängligheten till platsens mest intressant naturom-
råden så som utsikthöjder, bäckdalar, klätterklippor mm 
samtidigt som gångvägar och stigar kan förbättras.

8. Störningar på platsen
Risk
De risker som har identifierats för planområdet är förknip-
pade med farligt gods-trafiken på riksväg 42 och järnvägen 
Älvsborgsbanan. För detaljplanen har WSP (2019-01-14)tagit 

fram ett risk-PM som baseras på kommunens översiktliga 
riskanalys. I riskbedömningen belyses risker förknippade med 
transport av farligt gods på riksväg 42.

I pm:et beskrivs riskavstånd som är avståndet mellan vallens 
kant vid riksväg 42 alternativet dikets mitt och bostadsbygg-
nad. Normalkänslig bebyggelse, till exempel radhus och 
kedjehus, kan placeras på 20 meters riskavstånd bakom vall 
medan känslig verksamhet, till exempel flerbostadshus kan 
placeras på 30 meters riskavstånd. Plankartans byggrätter 
är anpassade efter riskbedömningen. De närmsta rad- och 
kedjehusen i planområdet är belägna 25 meter från vägkant. 
Vallens syfte är att utgöra avåkningsskydd samt förhindra att 
brandfarliga vätskor tränger in i området. Vallen ska därför 
vara minst 1 meter högre än vägen. Större delen av byggrät-
terna är belägna högre än vägen. I södra delen av södra 
kvarteret finns ett markområde som är beläget på samma 
nivå eller lägre än vägen och här erfordras det därför en vall. 
Där vall anläggs kommer den att utgöra del av bullerskyddet. 
Vallen måste anordnas innan startbesked för bostäder kan 
lämnas. Byggnader inom 35 meter från väg 42 ska kunna 
utrymmas bort från vägen. Byggnader inom 100 meter från 
väg 42 ska luftintag placeras högt, vända bort från vägen och 
det ska vara möjligt att stänga av ventilationen. 

Trafikbuller
Utformningen i förslaget uppfyller riktlinjerna enligt 
trafikbullerförordningen. Till detaljplanen hör en bullerutred-
ning som utfördes av Gärdhagen akustik (2018-12-17). Vid 
en ändrad utformning ska en ny bullerutredning tas fram 
som säkerställer att riktvärdena i trafikbullerförordningen 
uppfylls. Beräkningarna i utredningen omfattar A-vägd 
dygnsekvivalent och maximal ljudnivå från omgivande väg 
och tågtrafik samt lokal trafik inom planområdet från befint-
lig och planerad bebyggelse. Förslaget inkluderar bullerskärm 
som är 3-4 meter hög. Planket placeras 8-12 meter från vägen 
i den södra delen av planområdet. I planområdets norra del, 
där bebyggelsen ligger betydligt högre än vägen placeras 
planket närmre bostäderna, ca 18 meter från väg 42. 

Beräkningarna visar att några av de översta våningsplanen 
i planerad bebyggelse närmst riksvägen (med bestämmelsen 
m3) berörs av nivåer över 60dB(A), ekvivalent nivå, och 
därför bör utföras med minst hälften av bostadsrummen 
mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent nivå, inte överskrids vid 
fasad. I några kvarter bland annat längst i söder och längst i 
norr krävs mindre skärmar för att klara bullernivåer under 
50 dB(A) ekvivalent nivå, vid uteplats. Placering av lokala 
skärmar framgår i figur 9-11 i bullerutredningen. Föreslagen 
bebyggelseplacering och utformning är därmed möjlig 
för att följa uppsatta krav i bullerförordningen(2015:216). 
Bebyggelsens läge vid riksväg 42 innebär att uteplatser ur 
bullersynpunkt ska placeras på norra eller östra sidan om 
bostaden. Kompletterande platser för utevistelse, som inte 
klarar riktvärdena för uteplats, kan även skapas på den 
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sydvästra sidan om bostaden.  För vissa kvarter med flerbo-
stadshus (med bestämmelsen m2) finns behov av att anordna 
gemensamma uteplatser för att klara riktvärdena.

Vibrationer
I oktober 2018 mättes vibrationer vid två punkter inom 
planområdet i anslutning till riksväg 42 och i anslutning 
till Tosserydsvägen. Under mätperioden förekom det inga 
vibrationshastigheter över 0,4 mm/s RMS och inte heller 
någon inkommande vibration som överskridit 1,0 mm/s 
PEAK. Det bedöms inte behöva göras några åtgärder inför 
nybyggnation i området för att dämpa vibrationer från väg- 
och järnvägstrafik.

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög 
och bebyggelse bedöms inte påverka halterna negativt av 

betydelse. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna 
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Skärmar som ingått i bullerutredningens beräkning (Gärdhagen akustik, 18-12-17). Höjden på skärmen längs väg 42 redovisas i bilaga till bullerutredningen.
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9. Planbestämmelser 
Användning av mark och vatten
Bestämmelserna reglerar dels allmänna platser och dels 
kvartersmark. Allmänna platser ägs och sköts av kommunen 
och kommer att byggas ut enligt föreslagna bestämmelser 
gata, gång- och cykeltrafik respektive natur. Kvartersmark får 
nyttjas för angiven användning och bebyggas i den omfatt-
ning som bestämmelserna medger.    

Allmänna platser 
Gata och Bussgata - Utformas som gata för fordonstrafik 
och busstrafik med separat längsgående gång- och cykelbana. 
Gatan kantas av en trädrad.

Natur - Naturområde där befintlig vegetation bibehålls 
och/eller ny vegetation planteras. Marken ägs och sköts av 
kommunen.

Park - Områden som anläggs särskilt för rekreation. Bevaran-
devärd natur sparas och kompletteras. Marken ägs och sköts 
av kommunen.

Kvartersmark
Bokstaven B - Står för bostäder och tillåter all form av 
varaktigt boende i olika former av bostadsbyggnader som 
ryms inom angiven exploatering och utformning. 

Bokstaven C - Står för centrum och möjligör all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler, kontor och andra ickestörande verksamheter.

Bokstaven S - Står för skola och tillåter skola- och förskole-
verksamhet, men är inte ett krav.

Bokstaven E - Innebär teknisk anläggning och är till för att 
ordna tekniska anläggningar, exempelvis transformatorstatio-
ner, och annan allmän infrastruktur som krävs för områdets 
utbyggnad.

Egenskapsbestämmelser
Bestämmelserna reglerar hur allmän plats respektive kvarter-
smark ska eller inte får utformas, i vilken omfattning, eller 
under vilka förutsättningar. Bestämmelser som regleras med 
en bokstav, ett ord eller symbol gäller i det område på kartan 
där bestämmelsen finns angiven. Bestämmelser i form av 
endast beskrivande text gäller inom hela planområdet enligt 
vad som anges i bestämmelsetexten.

Egenskapsbestämmelserna e, p och f i kombination med 
angivna våningstal och/eller högsta totalhöjd reglerar hur 
mycket som får byggas inom respektive kvartersyta och 

hur bebyggelsen ska placeras och utformas. Så som detta 
är formulerat i aktuellt granskningsförslag så är avsikten 
att det bebyggelseförslag som har arbetets fram i arbetet 
med planen ska realiseras. Byggrätternas avgränsning är 
ordnade så det finns möjlighet att göra mindre justeringar av 
byggnadsvolymernas läge. Genom att med e1, e2 och e3 reglera 
byggnadsarean inom varje kvarter så begränsas bebyggelsen 
utbredning samtidigt som angivna våningsantal begränsar 
bebyggelsen i höjd. Den högre bebyggelsen och gårdsbjälklag 
regleras med totalhöjd som är skriven i en romb. Totalhöjden 
utgår från grundkartans höjdsiffror och beskriver hur högt 
upp den översta delen på byggnadens tak får vara.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit 
laga kraft, vilket innebär att inom denna tid ska allmän plats 
byggas ut enligt vad som anges i plankartan. Det innebär 
också att fastighetsägaren av kvartersmarken har rätt till 
ersättning om kommunen inom denna tid planerar för annan 
användning eller inför begränsningar att utnyttja byggrätten 
enligt vad som anges i plankartan. Rätten att bygga enligt 
plankartan bestämmelser gäller även efter genomförandeti-
dens utgång, men rätten till ersättning vid inskränkningar 
upphör. 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det 
är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av de 
allmänna platserna (Gata, Natur och Park).

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens visions- och översiktspla-
nearbete. En del i visionen är goda hållbara transporter in 
till Borås stadskärna och att skapa en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antogs 2018. Planområdet 
har inte stöd i översiktsplanen i det avseende att området 
är utpekat som landsbygd, dvs för areella näringar, små 
natur- och rekreationsområden, mindre bostadsområden 
och mindre verksamheter. Ny bebyggelse kan prövas utifrån 
hänsyn till allmänna intressen samt förutsättningarna för 
teknisk försörjning. Planläggningen har dock stöd i strategisk 
plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd, läs mer under nästa 
rubrik.

I översiktsplanen pekas sträckan mellan Borås och Fristad 
ut som ett kommunalt utvecklingsstråk. Inriktningen för 
stråken är:
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 » Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstrukturen 
genom att erbjuda bra kommunikationer mellan staden 
och serviceorterna.

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

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

Tosseryd pekas ut som en ort av lokal betydelse. Inriktningen 
för lokal ort är följande:

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

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

 » Snabb och robust internetuppkoppling är viktig för 
möjligheten att bo och verka i mindre orter och lands-
bygd.

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

Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd
Borås stad har 2018 upprättat en strategisk plan för ny 
bebyggelse i Sparsör, Frufällan och Tosseryd. Planen belyser 
att Tosseryd är en av de orter som har minst antal invånare 
men som har störts möjlighet att växa. Utgångspunkten är 
att försöka hålla samman bebyggelseområdena utmed stråket 
Tosseryd till Sparsör och undvika att ytterligare sprida ut 
bebyggelsen. Planen belyser att i samband med utbyggnads-
förslag är det av stor vikt att få en blandad bebyggelse med 
olika upplåtelseformer. Planen belyser även en önskan om 
att ge befolkningen i 20-30 års ålder större möjlighet att bo 
kvar i samhällena, även om studie- och arbetsplats finns på 
annat håll. Detaljplanen möjliggör att Tosseryd utvecklas och 
lockar en yngre befolkning att stanna kvar och bosätta sig i 
området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till 

bl a följande mål; Levande sjöar och vattendrag (dagvatten 
hanteras för att minimera föroreningar till Öresjö), God 
bebyggd miljö (komplettering med fler bostäder i ett 
attraktivt läge nära kvalitativa rekreations- och grönområden, 
störningar hanteras).

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
januari 2018. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt att 
arbeta med fyra perspektiv. Områdena är Hållbara perspek-
tiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och ener-
gieffektivt Borås, samt Hållbar natur. För varje prioriterat 
område har ett antal mål och etappmål utarbetats, där tanken 
är att etappmålen ska uppnås under tiden 2018-2021. De mål 
och etappmål som främst berör planarbetet är: 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö.

Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.

Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas till 
framtidens klimat- och väderfenomen. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende.

Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska 
område som sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska 
öka. 

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

Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosa-
iklandskapet.

Grönområdesplan
Borås Stads Grönområdesplan fastställdes februari 2017 
av Kommunfullmäktige. Syftet med grönområdesplanen 
är framförallt att trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att 
ge ett underlag vid planering och byggande. De värdefulla 
grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig 
skala. Klassningen anger grönområdets betydelse och värden 
för staden.

Södra delen av planområdet, från Långestensrondellen och 
upp i Kypeterrängen, ingår i en grön korridor som är en 
viktig passage för främst djurliv. Passagen förbinder Rya åsar 
med Kypeterrängen. Söder om planområdet finns Kypeter-
rängen, ett naturområde av klass I, dvs. högsta naturvärde. 
Kypeområdet är ett välbesökt strövområde i skogsmiljö. 
Terrängen är kuperad och består främst av granskog. 
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Kypeterrängen har höga friluftsvärden och rekreationsvärden 
men delar av den västra delen av området har även höga 
naturvärden. 

Närmast planområdet finns det ett biotopskyddsområde (se 
rubrik. Skyddad natur) som ingår i klass I-naturområdet. 

I grönområdesplanen redovisas även stråket som ett ”rött” 
stråk som innebär mänskliga stråk och utgångar till viktiga 
strövområden. Dessa kan flyttas, men ska i så fall kompense-
ras, eftersom det är viktigt att invånarna har närhet till sina 
rekreationsområden. Dessa stråk har klass III.

Bostadsförsörjningsprogram 
Programmet antogs av Kommunfullmäktige augusti 2017 
och anger riktlinjer för bostadsbyggandet med syfte att 
förverkliga Borås Vision 2025. Aktuell detaljplan berör 
främst riktlinjerna för planeringen av ett hållbart boende. 
Riktlinjerna anger att:

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Riksväg 42; trafiksäkerhet, buller och risk.

 » Fornlämningarna i området och landskapsbilden.

 » Dagvatten i förhållande till vattenskyddsområdet.

 » Biotopen och värdefulla gröns inslag.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen 
innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas 
i denna planbeskrivning. I detaljplanens bestämmelser 
hanteras skyddsbestämmelser för buller, risk, fornlämning, 
dagvatten och skydd av värdefulla träd och vegetation. Slut-
satsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) inte behövs. Detaljplanen bedöms inte i leda till 
de negativa, direkta eller indirekta, effekter som beskrivs i 6 
kap 2§ Miljöbalken(1998:808) som exempelvis påverkan på 
människors hälsa eller skyddade djurarter.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom sin egen 
fastighet. Exploatören ansvarar för iordningsställande av 
anläggningar på kvartersmark som avses vara gemensamma 
för flera fastigheters behov. Där ingår bland annat kvartersvä-
gar och skyddsbarriär, för bullerskydd och risker kopplat till 
farligt gods, längs väg 42. Ansvaret för framtida drift och 
underhåll av dessa anläggningar avgörs vid lantmäteriförrätt-
ning, se rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” nedan.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Avtalet bör även innefatta 
ansvar för att anskaffa nödvändiga tillstånd som krävs för 
utförandet, såsom tillstånd för vattenverksamhet (se kapitel 5. 
Mark – Kompensations- och skyddsåtgärder för grodor) samt 
ingrepp i fornlämning (se kapitel 5. Mark – Fornlämningar 
och kulturminnen). 

Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av 
allmänna platser (gata, bussgata, park och naturmark) inom 
planområdet.

Tosseryds samfällighetsförening ansvarar för drift och 
underhåll av Tosserydsvägen.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten och fjärrvärme. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el.

Alternativt kan respektive ledningsägare genom avtal överlåta 
ansvaret för utförandet av anläggningarna till exploatören.

Avtal 
2016 tecknades ett plankostnadsavtal mellan kommunen och 
exploatören som reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska två avtal tecknas:

 » Avtal mellan Borås Stad och Trafikverket som reglerar 
utförande och finansiering av väg- samt gång- och 
cykelvägsanslutning mellan planområdet och Långes-
tensrondellen som ingår i det statliga vägnätet.

 » Exploateringsavtal mellan Borås Stad och exploatören. 
Avtalets huvudsakliga syfte är att reglera finansiering 
och ansvarsfördelning för utförande av gatan samt 
anläggningar inom park och naturmark. Anläggning-
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arna finns beskrivna i det till detaljplanen tillhörande 
kvalitetsprogrammet. Utöver detta kan avtalet även 
innefatta finansiering och ansvar för:

- gatans anslutning till Långestensrondellen.

- de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter.

- ansökan om fastighetsbildning.

- ansökan av tillstånd för vattenverksamhet med   
 förslag till kompensationsåtgärder för ingrepp i   
 groddamm. 

- ansökan av tillstånd för ingrepp i fornlämning.

-  utförande av skyddsåtgärder för grodor i samband   
 med byggnation av gata.

Separata avtal kan bli aktuellt att tecknas mellan exploatören 
och de ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut inom 
exploateringsområdet. Dessa avtal avser i så fall ansvars-
fördelning och finansiering av utbyggnad av de allmänna 
ledningsnäten.

Fastighetsrättsliga frågor 
Nya fastigheter bildas genom avstyckning. De delar av 
kommunens fastighet Torpa-Sjöbo 2:2 som ska utgöra 
kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras 
till exploatörens fastighet Torpa-Sjöbo 2:24. De delar av 
Torpa-Sjöbo 2:24 och 2:42 som ska utgöra allmän plats ska 
genom fastighetsreglering överföras till Torpa-Sjöbo 2:2. Se 
fastighetskonsekvenskarta nedan.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar 
som ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. 
Anläggningar inom planområdet som bedöms bli aktuella är 
vägar och bullerplank på kvartersmark. För de ytor som tas 
i anspråk för gemensamhetsanläggningar bildas lämpligen 
marksamfälligheter.

Gemensamhetsanläggningen Torpa-Sjöbo ga:1 bör upphävas. 
I samband med detta behöver utfartsrättigheter tillskapas för 
fastigheterna Torpa-Sjöbo 2:11 och Torpa-Sjöbo 2:25. För 
Torpa-Sjöbo 2:11 bildas lämpligen ett utfartsservitut inom 
E-område (Teknisk anläggning). Utfartsrätt för Torpa-Sjöbo 
2:25 kan skapas antingen genom servitut över angränsande 
bostadskvarter eller genom andel i gemensamhetsanläggning.
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I öster angränsande kommunägd skogsfastighet Torpa-
Sjöbo 2:2 har ett servitut för flera utfartsmöjligheter, 
genom planområdet, till allmän väg. Detta servitut behöver 
upphävas eller omprövas för detaljplanens genomförande. 
Nya utfartsrättigheter ska skapas för skogstransporter samt 
för allmänhetens tillgänglighet till rekreationsområde. 
Rättigheterna kan skapas genom bildande av nya servitut, 
omprövning av befintligt servitut eller genom andel i gemen-
samhetsanläggningar.

I det fall pumpstationer eller tryckstegringsstationer för 
vatten och avlopp, eller transformatorstationer för el, ska 
placeras inom kvartersmark bör dessa säkerställas med 
ledningsrätt eller servitut. Allmänna ledningar som byggs ut 
inom kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt

Konsekvenser för berörda fastigheter inom 
planområdet:

Torpa-Sjöbo 2:2

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark till Torpa-Sjöbo 2:24.

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats från Torpa-Sjöbo 2:24.

 » Tilldelas andelar i gemensamhetsanläggning för väg i 
syfte att säkerställa allmänhetens tillträde till rekreation 
samt att möjliggöra skogstransporter. (Se pil A på 
kartan)

 » Servitut för skogstransporter omprövas och omlokalise-
ras. (Se pil B)

Torpa-Sjöbo 2:10

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas och utökas med 
möjlighet till avstyckning av två nya bostadstomter.

 » Byggrätt för skola tillskapas som alternativ till byggrät-
ten för bostäder.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Kan frigöras från belastande servitut.

 » Kan avstå härskande servitut. Behöver tillförsäkra sig 
rätt till utfart, vilket kan ske genom tillskapande av 
servitut. (Se pil C)

Torpa-Sjöbo 2:11

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket kan ske 
genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

 » Kan frigöras från belastande servitut.

Torpa-Sjöbo 2:24

 » Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål 
tillskapas.

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som kvarters-
mark från Torpa-Sjöbo 2:2.

 » Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

 » Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

Torpa-Sjöbo 2:42

 » Nya byggrätter för bostäder, skola och centrumändamål 
tillskapas.

 » Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats till Torpa-Sjöbo 2:2.

 » Kommer att belastas med servitut och gemensamhets-
anläggningar för vägar.

 » Kommer att belastas av servitut och ledningsrätter för 
tekniska anläggningar.

Torpa-Sjöbo 2:25

 » Byggrätt för bostadsändamål bekräftas.

 » Avstår andel i gemensamhetsanläggning Torpa-Sjöbo 
ga:1.

 » Behöver tillförsäkra sig rätt till utfart, vilket kan ske 
genom tillskapande av servitut. (Se pil D)

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
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exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader för 
nya anläggningar såsom gata och lekplats mm där kommu-
nen ska vara huvudman. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av dennes 
fastighet som detaljplanen medför.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar. Exploatören svarar för samtliga fast-
ighetsbildningskostnader som erfordras för detaljplanens 
genomförande.

Exploatören bekostar åtgärder som krävs för att genomföra 
byggnationen inom kvartersmark. 

Finansiering av åtgärder inom allmän plats inom planom-
rådet samt gatans anslutning till Långestensrondellen som 
ligger utanför planområdet regleras i exploateringsavtalet. 

Respektive ledningsägare vars ledningsnät ska byggas ut 
svarar för kostnaderna för detta, vilket finansieras genom 
anslutningsavgifter, såvida man inte avtalar om annat. Vad 
gäller bildande av servitut eller ledningsrätt för tekniska 
anläggningar (t.ex. allmänna ledningar) och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan
Planområdet omfattas ej av någon gällande fastighetsplan.

Handläggning
Planen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift ska tas ut vid bygglov för fastigheten Torpa-Sjöbo 
2:11 där kommunen bekostat arkeologisk förundersökning. 
För planområdet i övrigt finns plankostnadsavtal och planav-
gift ska därmed inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Biotopskyddsutredning, COWI, 2013-08-22.

 » Bullerutredning, Gärdhagen Akustik, 2018-12-17.

 » Dagvattenutredning, COWI, 2019-01-03

 » Fornlämningar, Arkeologisk utredning, Lödöse 
museum, 2016-04-28. 

 » Fornlämningar, Arkeologisk förundersökning, Väst-
arvet kulturmiljö, 2017-11-29. 

 » Geoteknisk utredning (PM och MUR), Norconsult, 
2017-01-23.

 » Habitatnätverk, Naturcentrum, 2016-10-25.

 » PM-risk, WSP, 2019-01-14

 » Vibrationsutredning, FTK, 2018-10-05

 » Trafikutredning, Sweco, 2018-06-26

 » Schematisk placering av vägräcke alt 2, AL Studio, 
18-11-30

 » Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd, 
Borås Stad, 2018-06-30, 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Johan Altenius 
och Anders Johansson. Handläggare från Borås Stad har 
varit Elena Eckhardt.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Johan Altenius,
Plan- och bygglovchef  Plankonsult 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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PLANKARTA PLANBESTÄMMELSER

B

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ParkmarkPARK

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

Kvartersmark

Bostäder

0:00 / 0:000

Karta ritad av Anders Johansson, AL Studio AB

Detaljplan för Tosseryd

Borås stad, Västra Götalands län

BN 2017-804

2017-05-11
Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

DEL.

SBN/
KF

SBN

SBN

Torpa-Sjöbo 2:24 m fl
Räfseryd

BC Bostäder och centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER
Utformning av allmän plats

Bullervallbullervall

Utnyttjandegrad

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea.
Komplementbyggnader ej inräknat.

e1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.

Störningsskydd

Bulleravskärming anordnas utmed väg 42.m1

Servitut avses bildas avseende rätt till väg till förmån för fastigheten Torpa
Sjöbo 2:11 som belastar fastigheten inom E-området.

2019-01-24

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Kartchef

Mätklass II
Grundkarta

Upprättad 2019-01-17

Upprättad 2019-01-17

Jerry Sandin

NaturområdeNATUR

E Teknisk anläggning

BS Bostäder och skola. Vid uppförande av skola gäller högsta utnyttjandegrad
1200 kvm i bruttoarea. Komplementbyggnader ej inräknat.

BCS Bostäder, centrum och skola.
Förskola ska utgöra minst 1200 kvm BTA med minst 3000 kvm gårdsyta.

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea för bostäder.
Komplementbyggnader ej inräknat.

e2

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningar.g1

a1

Lekplatslek

BUSSGATA Bussgata, gång och cykel

Dagvattendammdamm1

Högsta antal våningar.

f1 Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot GATA eller
BUSSGATA. Huvudentreér ska riktas mot GATA eller BUSSGATA och
vara genomgående mot gård. Balkong tillåts kraga ut från fasad max 1,6
meter med en största bredd av 2,4 meter. Balkong får ej glasas in.

n1 Naturmark. Markens befintliga nivå ska bibehållas.

n2 Naturmark. Marknivån ska utan stödmurar eller branta slänter ansluta till
marknivån på omkringliggande allmän platsmark.

n3

Endast radhus och kedjehus.p1

Marken ska utformas för publikt tillgängliga stråk.

n4

Högsta totalhöjd i förhållande till grundkartans nollplan. Där pil anges ska
tak utföras jämt lutande från och till angivna plushöjder.

+164

Byggnader som placeras inom ett avstånd av 35 m från väg 42 ska utformas med möjlighet till utrymning
bort från väg 42. För byggnader inom 100 meter från väg 42 ska  luftintag placeras högt och vända bort
från väg 42 och det ska vara möjligt att stänga av ventilationen.

Instabila block ska tas bort i samband med byggnation.

n5

Byggnad får inte uppföras.

Endast komplementbyggnader får placeras. Ej bostad.

Byggnad får inte uppföras, skola undantaget.

Körbar utfart får inte anordnas

Begränsning av markens bebyggande

Markens anordnande

Utformning

f3 Fasad ska utföras i trä.

Plankonsulter, AL Studio AB
Johan Altenius, Anders Johansson

f4 Minsta rumshöjd i entréplan mot gata ska vara 3,5 meter.

Bulleravskärmning ska kombineras med skyddsbarriär mot brandfarliga
vätskor och som är anpassad mot avåkning av tunga fordon i de delar
där det inte finns en naturligt skyddande slänt som klarar funktionen.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
bulleravskärmning.

g2

Damm för groddjurdamm2

Mindre teknisk anläggning får anordnas.teknik

forn

Området är bullerutsatt. Bostäder ska ha tillgång till skyddad uteplats. De
bostäder som överskrider aktuella riktvärden ska ha minst hälften av
bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida.

m4

Området är bullerutsatt. Bostäderna inom egenskapsområdet ska ha tillgång
till en gemensam uteplats på gården som är skyddad från trafikbuller.

m2

m3

Parkering som ska utformas med markgrus.parkering

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
parkeringsgarage. Gäller inom hela användningsområdet.

g3

Parken ska utformas med gradänger så att gränsen till kvartersmark är i
samma marknivå.

gradäng

Information

Till detaljplanen finns ett kvalitetsprogram.

0 10 50 100 m20 30 40
Skala  1:1250 A1, 1:2500 A3

Marken ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till
väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:25 som belastar kvartersväg
inom användningsområdet för bostäder.

a2

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till
väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:2 som belastar kvartersväg.

a3

Byggnad ska placeras med huvudfasad parallellt mot kvartersväg.
Huvudentreer ska riktas mot kvartersväg och vara genomgående mot
gård. Balkong tillåts kraga ut från fasad max 1,6 meter med en största
bredd av 2,4 meter. Balkong får ej glasas in.

f2

Bullerskydd ska uppföras vid väg 42 innan startbesked kan lämnas för bostäder och skola.

Servitut eller del i gemensamhetsanläggning avses bildas avseende rätt till
väg till förmån för fastigheten Torpa Sjöbo 2:10 som belastar kvartersväg
inom användningsområdet för bostäder.

a4

Ett bryn av naturligt förekommande buskar och lövträd ska omge bäcken.bäck

Träd som markerats med cirkelssymbol får endast fällas om de är sjuka eller
utgör en säkerhetsrisk. Inom trädens droppzon får ej marken påverkas genom
schaktning, kompaktering eller höjning/sänkning av befintlig nivå.

Minsta fastighetsstorlek är 6000 kvm.d1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet.
Komplementbyggnader inräknat.

e4

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea.
Komplementbyggnader inräknat.

e3

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvm.d2

v1 Utöver angivet antal våningar får takvåning uppföras genom inredd vind
eller genom indragen fasad, minst en meter.

Marklov krävs för trädfällning för skyddade träd samt övriga träd vars diameter är 20 cm eller grövre,
gäller inom allmän plats.

Föreskriven markhöjd över grundkartans nollplan.+0

BE1 Bostäder. En teknisk anläggning på högst 20 kvm får anläggas inom
användningsområdet.

Planavgift debiteras vid bygglov för fastigheten Torpa-Sjöbo 2:11.

Delar av planområdet är bullerutsatt. För de bostäder som inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden
för vägtrafikbuller krävskompletterande skärmar för att skapa skyddade uteplatser, enligt karta i
planbeskrivningen sid 19.

Gård kan underbyggas med garage. Bjälklaget ska vara körbart för tunga
fordon. Ej parkering ovan bjälklag. Komplementbyggnad får uppföras.
Gården ska ha minst 1 meter jordmån och ska trappas ner för att ansluta
till marknivån på gata, park och natur.

Planområdet ligger inom Öresjös vattenskyddsområde.

Antagandehandling

Före byggnation krävs tillstånd från Länsstyrelsen om ingrepp i
fornlämning med villkor om arkeologisk undersökning.

Skyddsbarriär ska uppföras vid väg 42 enligt m4 innan startbesked kan
lämnas för att uppföra radhus eller andra bostäder som är klassade som
normalkänslig bebyggelse inom 30 meter från vägen.

a5

Underjordiska garage ska förses utan utlopp till dag/-spillvattennätet, alternativt förses med möjlighet
att stänga utloppet.

Utformningen i aktuellt förslag uppfyller riktlinjerna enligt trafikbullerförordningen. Vid en ändrad
utformning ska en ny bullerutredning tas fram som säkerställer att riktvärdena i trafikbullerförordningen
uppfylls.

Illustrationslinje

Upprättad 2019-06-17, Reviderad 2019-12-05 2019-06-27
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Synpunkter angående detaljplan diarienr: BN 2017-804 

Jag anser att den uppdaterade detaljplanen fortfarande behöver justeras. 

Tosseryd är en by av gamla gårdar och villor med en lantlig charm och mycket god grann 
sammanhållning samt fornlämningar. 
Denna lantliga charm kommer att försvinna om det trycks in så många bostäder i form av 3-7 
våningshus.  

Alla Tosserydsbor som bor här har valt just Tosseryd av en anledning och det är just den 
lantliga charmen med hästar runt husknuten vi vill ha. 
Lugnet som vi Tosserydsbor upplever och uppskattar idag kommer därmed att försvinna och 
den trygghet vi känner idag i vårt område kommer förändras till det sämre. 
 Det kommer att bli mycket mer liv och rörelse i vårt område med så många fler bostäder. 

Jag anser det bättre att det byggdes enplanshus eller villor, det hade smält in i omgivningen, 
då jag inte är helt emot att det byggs bostäder. 
 
Jag anser att allt som enligt detaljplanen ska byggas på ”platån” närmast Tosserydsvägen 
(punkt 4, 5 och 6 i illustrationskartan) ska tas bort helt för att det stör utsikten och känslan av 
den lantliga charmen. Det medför även buller. 
De som bor allra närmast kommer få utsikt rätt in i ett bostadsområde.  

 Jag anser att det är bättre att låta skog växa upp igen så det blir en tydlig gräns mellan det nya 
bostadsområdet och Tosseryd, då kanske den lantliga känslan kommer att överleva. 

Ni har gjort trafikmätningar som säger att väg 42 kommer klara den mängd trafik det medför 
MEN jag anser att ni glömt bort den rådande trafiksituation som är idag med alla som ska ta 
sig igenom knallelandsrondellen morgon/eftermiddag då det idag är långa köer och olyckor 
som följd. 

Om ni bygger in ett till bostadsområde kommer det att bli än mer kaotiskt med så många fler 
olyckor som följd när alla ska ta sig igenom knallelandsrondellen, då det inte finns alternativa 
vägar för att ta sig till centrala Borås förutom genom Knalleland. 
 
Jag kan heller inte förstå hur ni kan bygga ett så stort bostadsområde nära en så hårt och tungt 
trafikerad väg med allt buller och luftföroreningar det medför. 

Jag vill bevara den lantliga bykänslan i Tosseryd! 

Nej till flerbostadshus! 

Nej till bostäder på platån mot Tosserydsvägen! 

Nej till antalet bostäder! 
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Yttrande över detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:24 m fl Räfseryd 

 (BN 2017-804) inför antagande den 2020-02-20 

Efter att tagit del av framarbetat förslag i rubricerat ärende inför antagande kan man 
konstatera att höghus fortfarande är accepterat i detta område som i översiktsplanen 

beskrivs som landsbygd. Har bott i Tosseryd drygt 40år och alltid förundrats av dess natur, 

(ett Österrike i miniatyr). Att då klämma in höghus i området är för mig obegripligt. Samma 
misstag som 70talets miljonprogram ska nu återskapas. Villor samt radhus/parhus som i 
ursprungsförslaget för ett antal år sedan är enligt min mening alternativet, för att integrera 
nybygge i området. 

I mitt förra yttrande skrev jag att beslutfattarnas krav på byggnadsanpassning verkar avta 
med avståndet från centrum, då jag som tjänsteman på Borås Elnät många gånger fick se 
upprörda beslutsfattare när en tranformatorstation skulle placeras i centrum. Visst de var 
inte vackra, men nödvändiga. 

Höghus i vårt område är inte vackra, men som det verkar nödvändiga, för ”byggherren.” 

 

Avslutningsvis är det naivt och tro att inte boende i föreslagna 460 lgh kommer välja 
Hybergsvägen för att undvika köer i centrum, och därigenom belasta vår lilla byväg. 

 

TOSSERYD  2020-01-14 

Med vänlig hälsning 

 

……………………………………… 
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Yttrande över detaljplan för Torpa-Sjöbo 2:24 m fl Räfseryd 

 (BN 2017-804) inför antagande den 2020-02-20 

Efter att tagit del av framarbetat förslag i rubricerat ärende inför antagande kan man 
konstatera att höghus fortfarande är accepterat i detta område som i översiktsplanen 

beskrivs som landsbygd. Har bott i Tosseryd drygt 40år och alltid förundrats av dess natur, 

(ett Österrike i miniatyr). Att då klämma in höghus i området är för mig obegripligt. Samma 
misstag som 70talets miljonprogram ska nu återskapas. Villor samt radhus/parhus som i 
ursprungsförslaget för ett antal år sedan är enligt min mening alternativet, för att integrera 
nybygge i området. 

I mitt förra yttrande skrev jag att beslutfattarnas krav på byggnadsanpassning verkar avta 
med avståndet från centrum, då jag som tjänsteman på Borås Elnät många gånger fick se 
upprörda beslutsfattare när en tranformatorstation skulle placeras i centrum. Visst de var 
inte vackra, men nödvändiga. 

Höghus i vårt område är inte vackra, men som det verkar nödvändiga, för ”byggherren.” 

 

Avslutningsvis är det naivt och tro att inte boende i föreslagna 460 lgh kommer välja 
Hybergsvägen för att undvika köer i centrum, och därigenom belasta vår lilla byväg. 

 

TOSSERYD  2020-01-14 

Med vänlig hälsning 

 

……………………………………… 
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Kommunstyrelsen Diarium

Från: Soroush Rezai
Skickat: den 16 januari 2020 08:19
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ämne: VB: Ref: Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m. fl. - Räfseryd (BN 2017-804)

 
 
Från: Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>  
Skickat: den 16 januari 2020 06:33 
Till: Soroush Rezai <soroush.rezai@boras.se> 
Ämne: Fwd: Ref: Detaljplan för Tosseryd, Torpa‐Sjöbo 2:24 m. fl. ‐ Räfseryd (BN 2017‐804) 
 
Till diariet. 
---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från:  
Datum: 15 jan. 2020 23:18 
Ämne: Ref: Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m. fl. - Räfseryd (BN 2017-804) 
Till: Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>,Annette Persson Carlson <annette.carlson@boras.se>,Kerstin 
Hermansson <kerstin.hermansson@boras.se>,Malin Carlsson <malin.carlsson@boras.se>,Per Carlsson 
<per.carlsson@politiker.boras.se>,Therése Björklund <therese.bjorklund@politiker.boras.se>,Anna 
Svalander <anna.svalander@boras.se>,Tom Andersson <tom.andersson@boras.se>,Oliver Öberg 
<oliver.oberg@politiker.boras.se>,Niklas Arvidsson <niklas.arvidsson@boras.se>,Andreas Exner 
<Andreas.Exner@boras.se>,Kristian Silbvers <kristian.silbvers@politiker.boras.se>,Ida Legnemark 
<ida.legnemark@boras.se> 
Kopia:  

Hej!  
 
Inför kommande möte med Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige vill jag återigen framföra följande: 
 
Fortfarande är det, trots protester från oss boende i Tosseryd , "höghus" upp till 7 våningar varav 3 kolossala 
huskroppar om 6-7 våningar mot östra sidan av området. (4 st 7-vån, 3 st 6-vån, 4 st 5-vån, 7 st 4-vån) Trots 
att önskemålen var max 2-3 vån. Det talas om befintliga naturvärden och lantlig miljö, men detta är ju en 
helt ny stadsdel med allt vad det innebär med kraftigt ökad påfrestning på naturen när befolkningen 
femdubblas i området.  
 
För övrigt vill jag återigen ifrågasätta: Hur kan man planera ett bostadsområde med 430 bostäder, varav 
flera höghus, för ca 1500 personer precis intill en intensivt trafikerad riksväg, när man tidigare flyttade 
samma trafik som då gick rakt genom Sjöbo. Då med tanke på de boendes miljö och störningar av avgaser 
och buller. Nu försöker man nödlösa detta genom ett 3 meter högt bullerplank mot 42:an! 
 
https://www.boras.se/download/18.bc75cfa16f92efcfa32ef2a/1579079184939/4.%20Illustrationsplan%2019
-12-05  
  
Med förhoppning om bättre lösning 

 

 
Var vänlig och bekräfta mottagandet! 
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Kommunstyrelsen Diarium

Från: Malin Carlsson
Skickat: den 17 januari 2020 08:50
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ämne: Fwd: Angående tilltänkta byggnationen  Torpa-Sjöbo 2:24

 

Med vänliga hälsningar 
  
Malin Carlsson 
Kommunalråd (s) 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Borås Stad 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033‐35 70 23 
0766‐230830 
boras.se 
facebook.com/borasstad 
Skickat från min iPad 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:   
Datum: 17 januari 2020 08:19:50 CET 
Till: "'ulf.olsson@boras.se'" <ulf.olsson@boras.se>, "'annette.carlson@boras.se'" 
<annette.carlson@boras.se>, "'kerstin.hermansson@boras.se'" <kerstin.hermansson@boras.se>, 
"'malin.carlsson@boras.se'" <malin.carlsson@boras.se>, "'per.carlsson@politiker.boras.se'" 
<per.carlsson@politiker.boras.se>, "'therese.bjorklund@politiker.boras.se'" 
<therese.bjorklund@politiker.boras.se>, "'anna.svalander@boras.se'" <anna.svalander@boras.se>, 
"'tom.andersson@boras.se'" <tom.andersson@boras.se>, "'niklas.arvidsson@boras.se'" 
<niklas.arvidsson@boras.se>, "'oliver.oberg@politiker.boras.se'" <oliver.oberg@politiker.boras.se>, 
"'andreas.exner@boras.se'" <andreas.exner@boras.se>, "'kristian.silbvers@politiker.boras.se'" 
<kristian.silbvers@politiker.boras.se>, "'ida.legnemark@boras.se'" <ida.legnemark@boras.se> 
Ämne: Angående tilltänkta byggnationen  Torpa‐Sjöbo 2:24 

Hej, 
Detaljplanen för Torpa‐Sjöbo 2:24 ska strax tas upp för godkännandebeslut i Kommunstyrelsen. Ta 
er gärna tid att läsa igenom dom största bristerna i den tilltänkta nybyggnationen. 
  
Det är fortfarande väldigt mycket som jag vill förändra och framförallt antalet bostäder som från 
början var 50 villor till att sedan blir flera jättehöga hus och totalt över 400 bostäder.  Det är en 
ofantlig ökning från det invånarantal som det är i nuläget är i Tosseryd. 

 Stigar, våtmarker, hagar och skog kommer att påverkas negativt av att väldigt många fler 
kommer vistas i vår natur. Det känns olustigt att många människor kommer att vistas i 
närheten av våra stall. Hur har ni tänkt angående nedskräpningen? Antagligen inget som ni 
på kommunen tar ansvar för då det är privata marker som kommer att drabbas. 

 Riksvägen kommer att överbelastas av så många fler fordon som det kommer bli, 
beräkningen på 0,6 bilar per hushåll kommer inte att räcka på långa vägar så antalet 
parkeringar är alldeles för lågt. Nordskogsleden är i nuläget helt värdelös när 
räddningsfordon behöver komma förbi och det kommer inte att underlätta när massa fler 
bilar kommer att korka igen vägen. 
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 Vi vill ej ha upp en buss i Tosseryd som är sammanknuten med Torpa‐Sjöbo, i Tosseryd finns 
det inga trottoarer och med så många fler bussar kommer det att vara en direkt fara för alla 
barn som leker, hästar som rids och alla som promenerar med hundar. Den ökningen av 
busstrafik kommer att belasta vår väg något ofantligt och det finns inte något behov av att 
ha en stadsbuss som går konstant hela dagarna. 

 Alla stora höghus kommer att förstöra den lantliga miljön som vi är vana att se i Tosseryd. 
(Om man läser detaljplanen är det ganska skrattretande att höghus skulle passa in i den 
lantliga miljön) 

 Ert uttalande om att det skulle bli tryggare om det är fler boende är helt galet. Vi har en 
väldigt bra gemenskap i Tosseryd och det finns inte någon som någon gång sagt att dom är 
otrygga i Tosseryd. 

 Gör nya mätningar angående bullret från vägen. Det är väldigt högt ljud från vägen och 
mycket avgaser. Ett bullerplank kommer knappast att räcka. Finns det något som helst 
intresse för de nya invånarnas välbefinnande så tycker jag att alla som är inblandade i denna 
detaljplanen kan ta sig en tur på vägen och se hur högljutt det är, framförallt när det är blött 
på vägbanan och många kör med dubbdäck. 

 När man ska trycka in så många människor på en gång så måste ni även ta i beaktning alla 
som även kommer vilja ta sig till Sjöbo eller Öresjö. Inte så genomtänkt att man ska korsa en 
riksväg där det inte finns en enda säker övergång. 

 Väldigt oansvarigt av kommunen gällande våra skattepengar att ni bygger en ny 
väg(Nordskogsleden) för att styra om trafiken från Sjöbo och sen byggs det ett helt nytt 
samhälle precis intill samma väg. Hade ju varit bättre att bara ha kvar den gamla vägen över 
Sjöbo som tom är tvåfilig. All trafik från Fristadhållet kommer att fastna i rondellen innan 
Nordskogsleden. 

Hade ni hållit er till den första planen som gällde ca 50 villor så hade det inte varit några större 
problem men det är omöjligt att ingen på kommunen inser alla problem som det kommer att ställa 
till med? Eller så finns det helt enkelt ingen vilja att lyssna på vad vi som invånare tycker. 
Jag blir besviken och ledsen över att ni kör över oss på detta viset. Finns det verkligen ingen vilja att 
tillgodose våra önskemål? 
Önskar bekräftelse på att detta mottagits. 
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Kommunstyrelsen Diarium

Från: Ulf Olsson
Skickat: den 17 januari 2020 12:40
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ämne: Fwd: Tosseryd BN 2017-804

 

Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 17 januari 2020 12:32:26 CET 
Till:  
Ämne: Tosseryd BN 2017-804 

Hej, 

Hade verkligen uppskattat om ni tar er tid att läsa detta och fundera igenom ert 
beslut innan ni avgör Tosseryds framtid. 

Vi vill börja med att berätta att det är med sorg i hjärtat jag ser hur kommunen förstör 
vår lantliga by genom att bygga ett helt orimligt område av höga hus och 
invånarantal till max. Enbart för att få sina egna intressen om maximerat antal 
bostäder tillgodosedd. Att överbefolka en lantlig byggd på detta sätt anser vi som 
helt orimligt. 

Höghusen som planeras i detaljplanen kommer att förstöra den lantliga miljön som 
finns i Tosseryd. Detta är inte att förtäta ett befintligt område utan att exploatera en 
helt ny stadsdel. När en utbyggnad av befintlig stadsdel görs skall det enligt Borås 
stads egna riktlinjer tas i stor beaktning vad som tidigare finns på området, varför 
han man frångått sina egna riktlinjer här och struntat totalt i befintlig bebyggelse och 
dess invånare? Hade den nya planen infattat största delen villor hade ytterst få 
opponerat sig. 

Ett höghusområde kommer aldrig att bli en del av Tosseryd och dess lantlig miljö, 
även om man planterar några enstaka trädridåer mellan husen och har närheten till 
skogen. Bebyggelsen kommer att upplevas frikopplad från övriga Tosseryd och 
skapa ett segregerat samhälle. Möjligheten att kunna påverka planområdet med 
tanke på att kommunen inte tagit hänsyn till hushöjderna och befolkningstätheten 
som väldigt många påpekade från förra planförslaget.  

Varför ser kommunen enbart till sina egna intressen och kör över sina 
invånare?  Kommunen lovade även att största delen högre hus skulle byggas i 
södradelen för att smälta in bättre i miljön, Inte heller detta har ändrats. Att som i det 
nya planförslaget lägga i princip alla höghus på område 4 och 5 ser vi negativt på då 
det stör den naturliga dalgången som går genom Tosseryd och väster ut mot Öresjö. 
I dessa områden bör det byggas max tvåvåningshus för att inte gå över trädnivå 
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 Det är totalt ologiskt att bygga ett bostadsområde så nära Rv42. Man byggde 
förbifart Sjöbo för ca 110 milj för att inte ha trafiken på bostäder, nu i desperation så 
gör man om samma misstag igen och bygger bostäder direkt inpå riksvägen. 

Är också anmärkningsvärt att det inte finns någon lösning för kollektivtrafik inom 
planområdet utan att den skall gå över fullt på Tosseryds enskilda vägar.  

Tillräcklig hänsyn har inte tagits gällande befintlig miljö i närområdet då planförslaget 
tagits fram. Tosseryd består till 99% privat mark. Hur skall all denna åker-, hag-, och 
känslig våtmark klara av att bära alla tilltänkta människor som flyttar hit? Vad har 
kommunen för plan angående deras rekreationsområden? Miljökonsekvenserna 
kommer påverkas mycket negativt då kommunen inte har möjlighet till att sätta upp 
ex papperskorgar i befintliga Tosseryd. 

  

Med vänlig hälsning  
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Från: Tom Andersson
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: VB: Detaljplan Tosseryd
Datum: den 17 januari 2020 14:52:58
Bilagor: tosse20200117.pdf

Från: 
Skickat: den 17 januari 2020 14:52
Till: Tom Andersson
Ämne: Detaljplan Tosseryd
 
Hej Tom
Här kommer ett yttrande angående detaljplanen för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl
från mig och familj

Med vänliga hälsningar

Yttrande angående detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 mfl.
 
 

Med tanke på att det planeras ca 430 bostäder i området så kommer belastningen på
Tosseryds natur, sjöar, vattendrag och övrig mark öka avsevärt. Man bör beakta att detta är
till största del privatägd mark som används som betesmark och till övriga
jordbruksändamål. Detta innebär att området ej är särskilt lämpat som rekreationsområde
för så många mer människor än vad det finns i samhället i dag. Relationen mellan de
nuvarande invånarna i Tosseryd och markägarna är idag god, och det visas ömsesidig
respekt. Med ett så stort antal människor (1000-1500 pers)bosatta i området, kommer
nedskräpning, åverkan på naturen så som eldning grillning mm att öka avsevärt.  
Som markägare blir man minst sagt orolig hur detta ska utveckla sig, för det blir ju vi som
kommer att få ta ansvar för att ta vara på skräp, sopor och återställa övrig påverkan på
natur och mark.
Om man nu tänker sig använda området till bostäder så bör antalet bostäder minskas till
den nivå som tidigare var sagt ca 40-80 bostäder där större delen är villor och radhus.
 
Om man nu eftersträvar att få en lantlig karaktär på området bör husens höjd maximeras
till
3 våningar istället för 6-7 våningar, på samma sätt som man har gjort med planförslaget i
Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl .
 
Eftersom kollektivtrafiken kommer att öka avsevärt blir belastningen och slitaget på
Tosserydsvägen att bli mycket stor. Man bör därför bygga en vändplats för bussen i det
nya området för de busslinjer med hög turtäthet.
 
I och med den nya leden över Nordskogen som endast har ett körfält i vardera riktningen
begränsar detta trafikflödet avsevärt. Man ser dagligen många farliga omkörningar av
lastbilar, arbetsfordon mopedbilar mm på denna väg. Vägnätet bör dimensioneras och
omfördelas innan man ökar antalet boende i området som har anslutning till RV42.
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 803

Ägare av fastigheterna:
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Från: Ulf Olsson
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: Fwd: BN 2017-804, Tosseryd detaljplan
Datum: den 17 januari 2020 18:20:22

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från:
Datum: 17 januari 2020 18:18:34 CET
Till: "ulf.olsson@boras.se" <ulf.olsson@boras.se>,
"annette.carlsson@boras.se" <annette.carlsson@boras.se>,
"kerstin.hermansson@boras.se" <kerstin.hermansson@boras.se>,
"per.carlsson@boras.se" <per.carlsson@boras.se>,
"therese.bjorklund@boras.se" <therese.bjorklund@boras.se>,
"anna.svalander@boras.se" <anna.svalander@boras.se>,
"tom.andersson@boras.se" <tom.andersson@boras.se>,
"oliver.oberg@boras.se" <oliver.oberg@boras.se>, "andreas.exner@boras.se"
<andreas.exner@boras.se>, "kristian.silbvers@boras.se"
<kristian.silbvers@boras.se>, "ida.legnemark@boras.se"
<ida.legnemark@boras.se>, "malin.carlsson@boras.se"
<malin.carlsson@boras.se>, "niklas.arvidsson@boras.se"
<niklas.arvidsson@boras.se>
Ämne: BN 2017-804, Tosseryd detaljplan

Bevara den lantliga miljön i Tosseryd!

Som boende i Tosseryd under 37 år så är vi måna om att vårt fina Tosseryd
bevaras utan byggnation av höghus. Villor och radhus skulle smälta in i den
befintliga miljön. 

Vad händer med området med så mycket människor? Trafikproblem bl.a. 

Hälsningar  

Skickat från min Xperia™-surfplatta
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00600 214 

  

 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 

 

Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för 
ytterligare villabebyggelse.    

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärende, 2017-01-30, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-06-18, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-10-29, är besvarad.  

Ny version av initiativärende, 2019-10-28, är besvarad.           

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har tidigare avstyrkt planbesked i ärendet 2016-02-08. 
Samhällsbyggnadsnämnden har en annan åsikt och ställt frågan till 
Kommunfullmäktige för avgörande.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge positivt 
planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare 
villabebyggelse.  

Fyra initiativärenden i frågan har lämnats in  

Initiativärende 2017-01-30,  KS avstyrkte planbeskedet i sitt yttrande till 
Samhällsbyggnadsnämnden i februari 2016. Övrig handläggning i planbeskedet 
hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. PBL har följts av Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen skickar nu frågan vidare till Kommunfullmäktige. 
Initiativärendet är besvarat. 

2018-06-18, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.  

2018-10-29, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.  

2019-10-28, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 
Kommunfullmäktige.    

        

Nr 17
Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl

2018-12-17 Dnr KS 2015-00600 214

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
 
1. Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1, 2015-09-10 
2. Kommunstyrelsens yttrande §45, 2016-02-08 
3. Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § SBN 2016-000293, 2016-09-22 
4. Initiativärende, 2017-01-30 
5. Initiativärende 2018-06-18 
6. Initiativärende, 2018-10-29 
7. Ny version av initiativärende, 2019-10-28 

   
 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
 
1. Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1, 2015-09-10 
2. Kommunstyrelsens yttrande §45, 2016-02-08 
3. Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § SBN 2016-000293, 2016-09-22 
4. Initiativärende, 2017-01-30 
5. Initiativärende 2018-06-18 
6. Initiativärende, 2018-10-29 
7. Ny version av initiativärende, 2019-10-28 

   
 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdag 

  2016-02-08 
 

 
 
§ 45 2015/KS0600 214 
Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m.fl. 
En fastighetsägare har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet. 
Avsikten är att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. 
 
Ansökan har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ur strategisk synvikel är området intressant för framtida allmänna intressen, såsom  
infrastruktur och verksamheter. Kransmossens friluftsområde bör dessutom ges 
möjlighet att utvecklas. Området ligger långt från service vilket motverkar en hållbar 
stadsbyggnad.  
 
Sammantaget gör detta att det inte är lämpligt att släppa fram ytterligare villabebyg- 
gelse här i dagsläget. Området bör på sikt studeras i en plan för hur de strategiska  
frågorna ska hanteras.  
 
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:   
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Andersson förslag och dels till 
Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller  Tom 
Andressons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".  
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Kjell 
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf  
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie 
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson 
(M). 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP): 
 
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
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2016-02-08    2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),  Morgan 
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för 
Morgan Hjalmarssons yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD). 
 
Vid protokollet 
 
 
Carl Morberg 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Olsson (S) Marie Fridén (M) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den  
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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INITIATIVÄRENDE  2017-01-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera.  
KS Dnr 2015/KS0600  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka 
begäran om planläggning.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärende om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl., att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
 
I reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden framgår att nämnden i vissa fall i 
Kommunfullmäktiges ställe får anta, ändra eller upphäva detaljplan. En förutsättning för 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har någon erinran mot 
åtgärden och att planen inte reglerar exploateringsverksamhet.  
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut 2016-02-08 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked 
kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. 
 
2016-11-17 beslutande Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
På Boverkets hemsida framgår följande avseende planbesked:  
Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och 
tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska 
vara skriftligt och motiverat. 
 
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få 
veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. 
 
I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. Man kan också ansöka om 
besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas.1 
 
I Plan- och bygglagens femte kapitel framgår tydligt vad som gäller:  
 
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i 
frågan om att inleda en sådan planläggning. 
 
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet 
med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. 
 
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär 
och ungefärliga omfattning. 
 
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § 

                                                 
1 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/starta-
planarbetet/planbesked/ 
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INITIATIVÄRENDE  2017-01-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera.  
KS Dnr 2015/KS0600  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka 
begäran om planläggning.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärende om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl., att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
 
I reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden framgår att nämnden i vissa fall i 
Kommunfullmäktiges ställe får anta, ändra eller upphäva detaljplan. En förutsättning för 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har någon erinran mot 
åtgärden och att planen inte reglerar exploateringsverksamhet.  
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut 2016-02-08 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked 
kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. 
 
2016-11-17 beslutande Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
På Boverkets hemsida framgår följande avseende planbesked:  
Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och 
tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska 
vara skriftligt och motiverat. 
 
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få 
veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. 
 
I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. Man kan också ansöka om 
besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas.1 
 
I Plan- och bygglagens femte kapitel framgår tydligt vad som gäller:  
 
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i 
frågan om att inleda en sådan planläggning. 
 
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet 
med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. 
 
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär 
och ungefärliga omfattning. 
 
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § 

                                                 
1 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/starta-
planarbetet/planbesked/ 

INITIATIVÄRENDE  2017-01-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer 
överens om något annat 
 
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. 
 
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då 
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
 
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 
 
Lagens krav på ärendehandläggningen av planbesked är tydligt. Den sökande ska få ett besked 
om huruvida kommunen avser starta ett planarbete eller ej.  
 
Borås Stads hantering av förevarande ärende har inte levt upp till grundläggande 
förvaltningsrättsliga krav på ärendehandläggning. Sökanden har rätt till ett besked och ett beslut 
måste därför fattas.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens begäran tillstyrks och skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande.  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka 
begäran om planläggning.  
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson  
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
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INITIATIVÄRENDE  2018-06-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Var är ärendet; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. 
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om 
planbesked kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta 
planarbetet. 
 
Den 17 november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige 
med begäran om att få påbörja planarbetet. 
 
Den 30 januari 2017 föreslår Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om 
planläggning. 
Kommunstyrelsen beslutade ärendet remitteras till Stadsledningskansliet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen: 
 
att Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande sänder över ärendet till Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
För Moderaterna   För Liberalerna 
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson 
 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 829

INITIATIVÄRENDE  2018-06-18 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Var är ärendet; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. 
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om 
planbesked kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta 
planarbetet. 
 
Den 17 november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige 
med begäran om att få påbörja planarbetet. 
 
Den 30 januari 2017 föreslår Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om 
planläggning. 
Kommunstyrelsen beslutade ärendet remitteras till Stadsledningskansliet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen: 
 
att Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande sänder över ärendet till Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
För Moderaterna   För Liberalerna 
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson 
 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
 

INITIATIVÄRENDE  2018-10-29 
KOMMUNSTYRELSEN  
 
 

     

 

Var är ärendet; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera? 
  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. Eftersom 
Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked kan 
Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. Den 17 
november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
  
Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin  
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen skulle tillstyrka 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om 
planläggning. Kommunstyrelsen beslutade ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.  
 
Från och med onsdagen den 24 oktober 2018 har Borås Stad ett nytt styre i form av ”Mitt-S 
samverkan”. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att ärendet Laggarebo 1:1 m.fl. nu kan 
lyftas till Kommunfullmäktige. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta:  
  
Att Stadsledningskansliet snarast bereder ärendet för beslut i Kommunfullmäktige.   
  
  
Allianspartierna i Borås 
För Moderaterna   För Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson                                       Niklas Arvidsson 
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Initiativärende  Kommunstyrelsen
  2019-10-28 
 

      

 

VVaarr  äärr  äärreennddeett  oomm  vvaarr  äärreennddeett  äärr;;  DDeettaalljjppllaann  fföörr  SSvveennssggäärrddee::  LLaaggggaarreebboo  11::11  mmeedd  fflleerraa??  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. Eftersom 
Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked kan 
Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. Den 17 
november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin  
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen skulle tillstyrka 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om 
planläggning. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.  
 
Från och med onsdagen den 24 oktober 2018 har Borås Stad ett nytt styre i form av ”Mitt-S 
samverkan”. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att ärendet Laggarebo 1:1 m.fl. nu kan lyftas 
till Kommunfullmäktige och la därför den 29 oktober ett initiativärende, i vilket vi föreslog att 
Stadsledningskansliet snarast skulle bereda ärendet för beslut i Kommunfullmäktige.  

Inför dagens Kommunstyrelsemöte, nästan ett år senare, är ärendet fortfarande inte behandlat. Som 
en påminnelse till ansvarigt kommunalråd, lägger vi därför ytterligare ett initiativärende i med exakt 
samma förslag som tidigare. Vi hoppas det ska kunna bana väg för att vi snart får ärendet på vårt 
bord med ett förslag som gör att Samhällsbyggnadsnämnden kan fortsätta sitt arbete.  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
Ärendet bereds snarast för beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Allianspartierna i Borås 
  
För Moderaterna   För Kristdemokraterna  
 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Initiativärende  Kommunstyrelsen
  2019-10-28 
 

      

 

VVaarr  äärr  äärreennddeett  oomm  vvaarr  äärreennddeett  äärr;;  DDeettaalljjppllaann  fföörr  SSvveennssggäärrddee::  LLaaggggaarreebboo  11::11  mmeedd  fflleerraa??  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. Eftersom 
Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked kan 
Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. Den 17 
november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin  
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen skulle tillstyrka 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om 
planläggning. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.  
 
Från och med onsdagen den 24 oktober 2018 har Borås Stad ett nytt styre i form av ”Mitt-S 
samverkan”. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att ärendet Laggarebo 1:1 m.fl. nu kan lyftas 
till Kommunfullmäktige och la därför den 29 oktober ett initiativärende, i vilket vi föreslog att 
Stadsledningskansliet snarast skulle bereda ärendet för beslut i Kommunfullmäktige.  

Inför dagens Kommunstyrelsemöte, nästan ett år senare, är ärendet fortfarande inte behandlat. Som 
en påminnelse till ansvarigt kommunalråd, lägger vi därför ytterligare ett initiativärende i med exakt 
samma förslag som tidigare. Vi hoppas det ska kunna bana väg för att vi snart får ärendet på vårt 
bord med ett förslag som gör att Samhällsbyggnadsnämnden kan fortsätta sitt arbete.  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
Ärendet bereds snarast för beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Allianspartierna i Borås 
  
För Moderaterna   För Kristdemokraterna  
 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Förlängning av Borås Stads avfallsplan 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förlänga Borås Stads avfallsplan 2 år till och med 2021. 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni 2012. 
Avfallsplanen har tidigare förlängts och föreslås nu förlängas med ytterligare 2 
år. Det finns sen tidigare en regional avfallsplan som gäller till och med 2020, 
men den kan inte ersätta den kommunala avfallsplanen. När den kommunala 
avfallsplanen förlängdes förra gången påbörjades arbetet med att ta fram en ny 
kommunal avfallsplan. Tidigt i processen blev det dock klart att kommunerna i 
Sjuhärad vill ta fram en ny gemensam avfallsplan som kan ersätta de 
kommunala avfallsplanerna. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 
anställd en projektledare och driver arbetet med att ta fram den nya 
avfallsplanen tillsammans med kommunerna. Den nya regionala avfallsplanen 
kommer kunna ersätta den kommunala avfallsplanen. Eftersom processen att ta 
fram och remissa en avfallsplan är lång och planen dessutom behöver antas i ett 
antal kommuner, så föreslås den nuvarande kommunala avfallsplanen förlängas 
med 2 år.   
            

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads avfallsplan, 2012-06-20 
2. Regional avfallsplan 2012-2020 – region Sjuhärad, 2012  
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

Nr 18
Förlängning av Borås Stads avfallsplan

2018-12-17 Dnr KS 2016-00484 450

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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SP8 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 

Förlängning av Borås Stads avfallsplan 
 
 
Det är inte första gången den här mandatperioden som ett viktigt styrdokument förlängs för att 
ett nytt inte tagits fram i tid. Vänsterpartiet anser att Borås Stad har stor möjlighet att ta ansvar 
för klimatfrågan och avfallsplanen är ett redskap i detta arbete. Att i detta läge bara förlänga 
en gammal strategi i stället för att höja ambitionerna anser Vänsterpartiet vara fel väg att gå. 
 
Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning uppmärksamma att en ny avfallsplan 
snarast bör tas fram.  
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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SP8 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 

Förlängning av Borås Stads avfallsplan 
 
 
Det är inte första gången den här mandatperioden som ett viktigt styrdokument förlängs för att 
ett nytt inte tagits fram i tid. Vänsterpartiet anser att Borås Stad har stor möjlighet att ta ansvar 
för klimatfrågan och avfallsplanen är ett redskap i detta arbete. Att i detta läge bara förlänga 
en gammal strategi i stället för att höja ambitionerna anser Vänsterpartiet vara fel väg att gå. 
 
Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning uppmärksamma att en ny avfallsplan 
snarast bör tas fram.  
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Avfallsplan 3

Avfallsplan

Sammanfattning
Det har skett stora förbättringar inom avfallshanteringen i Borås sedan 2001 då föregående 
avfallsplan antogs. Avfall ses idag som en resurs och avfallshanteringen i Borås håller en 
miljömässigt hög nivå. 

Borås var en av de första städerna i Sverige som satsade på biogasproduktion. Sobackens 
biogasanläggning stod klar 1994 och är fortfarande i drift. En satsning har gjorts på infra-
struktur för gasdistribution och nya gasfordon har införskaffats. Borås har även etablerat 
avfallsförbränning för produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfallsmängderna har 
ökat under det senaste decenniet, men fler människor sorterar sitt avfall och den allmänna 
kunskapen om avfallet och dess farlighet är större.

Borås sätt att omhänderta avfall är ett bra exempel som många vill ta lärdom av. Det finns 
dock förbättringsområden, och nyttan med avfallshanteringen kan öka ännu mer. Ambitio-
nen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på speciellt tre områden.  

År 2020 ska avfallshanteringen ha utvecklats så att:

1. Avfallsmängderna har minskat
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

Dessa tre områden kallas fokusområden. 

En stor utmaning ligger i att förebygga uppkomsten av avfall. Prognoser tyder på att av-
fallsmängderna kommer att fortsätta att öka, med undantag för perioder med lågkonjunk-
tur. Ökade avfallsmängder ställer högre krav på hantering och omhändertagande av avfall. 
Avfall ska ses som en resurs och ska hanteras för att främja en hållbar utveckling. 

Nedskräpningen i samhället har ökat, såväl i Borås som nationellt. Nedskräpningen har 
ekonomiskt och miljömässigt negativa konsekvenser och främjar inte en hållbar utveckling.

Aktiviteter i avfallsplanen verkar för att öka handeln med begagnade produkter. Utmaning-
en blir att hitta nya kanaler och marknadsytor för kontakt mellan köpare och säljare.

Materialåtervinningen har ökat det senaste decenniet, men det finns fortfarande material 
med producentansvar som inte tas om hand enligt lag. Insamlingssystemet kan förbättras 
för att göra sortering och inlämning av avfall mer attraktivt.

För att nå målen krävs utbildning, information och motivation samt ett hållbart insamlings- 
och behandlingssystem. Avfallsplanen visar på mål och nödvändiga åtgärder för att Borås 
ska bli en hållbar stad inom avfallsområdet.
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Inledning
Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning, 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och 
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. 

Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller 
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfalls-
hanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för, 
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta töm-
ning och städning av återvinningsstationer. 

Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora 
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050). 

Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns speci-
fika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka. 
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfatt-
ning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör 
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och 
avloppsslam rötas till biogas.

Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad 
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet 
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål 
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart 
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god 
miljö.

I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur 
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera 
avfall på ett hållbart sätt.  Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för 
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken. 
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Inledning
Enligt miljöbalken är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en renhållningsordning, 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och 
av de föreskrifter om avfallshantering som gäller för kommunen. 

Kommunfullmäktige har ansvaret för att hushållsavfall omhändertas och återvinns eller 
bortskaffas. Borås Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige avfalls-
hanteringen i Borås. Förändringar i avfallstaxa, föreskrifter och avfallsplan ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

Det hushållsavfall som omfattas av producentansvar ansvarar Kommunfullmäktige inte för, 
men Borås Energi och Miljö kan ha uppdrag åt producenterna att exempelvis sköta töm-
ning och städning av återvinningsstationer. 

Sverige har via Miljömålsrådet antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen ska beskriva 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. Strävan är att vi till nästa generation, d.v.s. till 2020, ska ha löst de stora 
miljöproblemen (för klimatmålet gäller år 2050). 

Inom det målområde som främst berör avfallshantering, God bebyggd miljö, finns speci-
fika mål för hanteringen. Bland annat är ett mål att den totala mängden avfall inte ska öka. 
Avfallshanteringen påverkar indirekt även de övriga miljökvalitetsmålen i olika omfatt-
ning. Borås Stad har lokala miljömål. Inom området God bebyggd miljö finns mål som rör 
avfallsområdet i Borås, exempelvis att allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och 
avloppsslam rötas till biogas.

Avfallsplan Borås Stad tar hänsyn till de nationella miljökvalitetsmålen och är utformad 
med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrift om kommunala avfallsplaner. Syftet 
med denna avfallsplan är att utgå från nuvarande avfallshantering och genom konkreta mål 
och aktiviteter utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. Ett hållbart 
samhälle karaktäriseras av att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god 
miljö.

I frågor om hur avfall ska hanteras nämns ofta avfallstrappan (eg. avfallshierarkin), se figur 
nästa sida. Avfallstrappan anger i vilken ordning olika metoder bör användas för att hantera 
avfall på ett hållbart sätt.  Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och utgör grunden för 
att uppnå EU:s miljömål. Avfallstrappan finns även inskriven i miljöbalken. 

Avfallsplan 5

Avfallstrappan.

Regional avfallsplan
I samband med arbetet med avfallsplanen har Borås tagit initiativet till ett regionalt sam-
arbete i Sjuhärad om en gemensam avfallsplan. En styrgrupp ansvarar för projektet. Där 
ingår representanter från Borås, Vårgårda, Mark och Svenljunga samt från Sjuhärads kom-
munalförbund. 

När den regionala avfallsplanen är färdig kommer den att komplettera denna avfallsplan. 
Avsikten är att ha en färdig avfallsplan för regionen 2012. 
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Fokusområden 
Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram 
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och 
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella 
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning. 

Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.

1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020. 

Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt 
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan. 

Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och åter-
bruket ökar.

Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönst-
ret. I det arbetet ingår att 

- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet 
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage. 

Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla 
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men 
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet 
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning 
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där 
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren. 

Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall 
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne. 
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Fokusområden 
Borås avfallsplan bygger på förbättringar inom tre fokusområden. Dessa har tagits fram 
utifrån en nulägesbeskrivning. Beskrivningen visar hur avfallshanteringen fungerar idag och 
hur insamlingen ligger till i Borås jämfört med nationella mål. Uppföljning mot nationella 
miljömål är en relativt mätbar metod på om avfallshanteringen sker i en hållbar riktning. 

Tre fokusområden ska utveckla Borås avfallshantering.

1. Minskade avfallsmängder
2. Avfall är en resurs
3. Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

Arbetet med dessa fokusområden sträcker sig till år 2020. 

Tanken med första fokusområdet är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt 
ska ha brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan. 

Minskade avfallsmängder innebär att den totala mängden avfall minskar, dvs hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. För att avfallet ska minska krävs att konsumtionen minskar och åter-
bruket ökar.

Minska uppkomsten av avfall kan ske exempelvis genom att förändra konsumtionsmönst-
ret. I det arbetet ingår att 

- påverka trender genom information och kampanjer
- satsa på kvalitet framför kvantitet 
- få in tankesätt med en behovsanalys, t ex ”behöver jag verkligen ytterligare en väska?”
- skapa möjligheter att laga sina kläder och saker framför att köpa nytt
- minska uppkomst av spill i verksamheter
- ha effektivare emballage. 

Återanvändning ska vara en naturlig del i vardagen och det ska vara enkelt att handla 
begagnat. Ibland kommer kläder eller ägodelar inte längre till användning i familjen, men 
någon annan kan se ett behov. Då är second hand-butiker och köp och sälj-sidor på nätet 
bra kanaler. Genom marknadsföring och kampanjer kan även intresset för återanvändning 
väckas och ökas. En gemensam portal, som samlar information om olika ställen i Borås där 
andrahandsvaror kan inhandlas, kan vara ett sätt att underlätta för invånaren. 

Men avfall kommer alltid att uppstå, t ex potatisskal, utslitna skor och avföring. Detta avfall 
ska användas som en resurs för att producera nya varor, eller som energi och näringsämne. 

Avfallsplan 7

Att se avfall som en resurs innebär en insikt i vilken nytta det ger att sortera och återanvän-
da eller återvinna avfall. Det handlar också om att vi i Borås ska ha ett insamlingssystem 
som gör det trevligt och enkelt att sortera. Hur det ska se ut för att vara optimalt vet vi inte 
riktigt idag. Men säkert är att insamlingsplatser ska ligga bra placerade och se rena och fina 
ut. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner kan underlätta invånarens insats. Det är också 
viktigt att avfallet återvinns så att materialet kommer till nytta, annars känns det extra arbete 
som invånaren lägger ner helt onödigt. 

Att invånaren är nöjd med avfallshanteringen är grunden för att Borås ska lyckas med 
kretsloppsarbetet. Verksamhetsutövare måste vara lyhörda för invånarens synpunkter och 
bemöta invånaren på ett bra sätt. Det är också viktigt att vid förändringar samråda och 
bjuda in invånare för diskussion. 

För varje fokusområde sätts detaljerade mål som ska kunna följas upp på något sätt. Målen 
ska visa vad som ska uppnås och till när. Ett fokusområde kan omfattas av flera mål, och 
för att uppnå målen formuleras en eller flera aktiviteter. 

Detaljerade mål för fokusområden
I detta kapitel redovisas mål för de tre fokusområdena. Varje mål ska vara uppfyllt till ut-
gången av angivet år.

De detaljerade målen ska följas upp årligen genom mätbara nyckeltal eller genomförda 
aktiviteter. Borås Energi och Miljö AB ska samordna aktiviteterna och göra en årlig upp-
följning av detaljerade mål eller sammanställning av aktiviteter, som tillsänds Miljö- och 
konsumentnämnden senast sista februari. 

Kommunen har ansvar för hantering av hushållsavfall och god kunskap om mängder och 
hantering. För verksamhetsavfallet finns inte en samlad bild av hur mycket som uppkom-
mer i Borås eller hur det hanteras. Kommunen har dock ansvar för att planera för allt avfall, 
även verksamhetsavfall.  

Fokusområde 1: Minskade avfallsmängder 

Detaljerat mål 1:1 Mängden hushållsavfall år 2015 har minskat jämfört med år 2008.

Uppföljning:  Målet följs upp som ett nyckeltal (kg/invånare). Följs upp årligen av  
   Borås Energi och Miljö AB vid rapportering i  Avfall Web till Avfall  
   Sveriges uppföljning.

   Utfall 2008: 425 kg/invånare
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Detaljerat mål 1:2 Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska  
   minska.

Uppföljning:  Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte  
   finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad  
   som ska göras per år och uppföljning ske årligen på aktiviteterna. 

Fokusområde 2: Avfall är en resurs 

Detaljerat mål 2:1 Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning har  
   ökat till 40 procent år 2015.  

Uppföljning:  Andelen följs upp årligen av Borås Energi och Miljö AB. 

   Utfall 2009: 29 procent

Detaljerat mål 2:2 Det finns inget farligt avfall i hushållens svarta och vita påsar år  
   2020.

Uppföljning:  Mätning av mängden farligt avfall i svarta och vita påsar genom  
   plockanalyser.

Kommentar:  Plockanalyser gjorda 2010 visar att vi har under 1 procent farligt  
   avfall i vita och svarta påsar. Farligt avfall är den viktigaste fraktio- 
   nen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras  
   rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita  
   påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall. 

Detaljerat mål 2:3 Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från  
   Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.

Uppföljning:  Uppföljning av andelen av slam och gödsel där näringsämnen  
   tillvaratagits i någon form lämnas årligen i miljörapporten till till- 
   synsmyndigheten

Kommentar:  Det pågår diskussioner om riskerna med att återföra slam från av- 
   loppsreningsverk till jordbruket. Detta försvårar återföringen, men  
   det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur  
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Detaljerat mål 1:2 Borås arbetar med aktiviteter för att mängden verksamhetsavfall ska  
   minska.

Uppföljning:  Det är svårt att följa upp att mängden minskar eftersom det inte  
   finns uppgift om den totala mängden. En handlingsplan får visa vad  
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   nen att sortera och därför är målet att allt farligt avfall ska sorteras  
   rätt. I dagsläget finns enbart möjlighet att följa upp i svarta och vita  
   påsar. Annars hade det varit relevant att följa upp för allt avfall. 

Detaljerat mål 2:3 Näringsämnen i slam från kommunala reningsverk och i rötrest från  
   Sobackens biogasanläggning tillvaratas år 2015.
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   det är viktigt att näringsämnen tillgodogörs. Därför bör utredas hur  
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   återföring kan ske utan att farliga ämnen sprids i naturen. Slammet  
   från avloppsreningsverken är certifierat enligt REVAQ (Svenskt 
   Vatten), vilket ger förutsättningar att återföra näringsämnen til åker- 
   mark.

Detaljerat mål 2:4 Nedskräpning utomhus har minskat med 50 procent till år 2020  
   jämfört med år 2012.

Uppföljning:  Mätning av nedskräpning. 

Kommentar:  En mätning av mängderna skräp i centrala delar kommer att göras  
   i samverkan med Håll Sverige Rent, som har metoder för detta.  
   Samarbetet Borås Rent och snyggt kommer att driva denna fråga.  
   Borås Energi och Miljö ansvarar för att det finns underlag för upp- 
   följning. 

   I skrivande stund finns inte kunskap om hur omfattande nedskräp- 
   ningen är. Målet kan behöva revideras efter första mätning. 

   Uppföljning sker också på dumpning i naturmark. Miljö- och kon- 
   sumentnämnden sänder nedskräpningsärenden, där ingen ansvarig  
   har kunnat konstateras, till Borås Energi och Miljö AB, som följer  
   upp och redovisar årligen. Det är dock svårt med uppföljning.

Fokusområde 3: Invånaren är nöjd med avfallshanteringen

Detaljerat mål 3:1 Minst 90 procent av invånarna är nöjda med avfallshanteringen år  
   2015.

Uppföljning:  Mätningar via årliga invånarundersökningar.

Kommentar:  Ett hållbart insamlingssystem karaktäriseras av att användarna  
   förstår hur det ska användas och varför. Därför är det viktigt att  
   hushållen är nöjda med insamlingssystemet. Aspekter som att det är  
   estetiskt tilltalande, praktiskt för invånaren och tillgängligt är viktiga  
   att ta hänsyn till.

   Det finns inget nulägesvärde varför det är svårt att bedöma hur  
   svårt eller lätt målet är att nå. SCB har gjort en undersökning, men  
   Borås deltog inte i den. Utfallet på deltagande kommuner ligger  
   mellan 43 och 69 procent.
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Aktiviteter
Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger 
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd. 

Avfallsplanen som helhet ska revideras minst vart fjärde år. Aktiviteterna ska följas upp 
och eventuellt revideras årligen. Med ökad kunskap kan nya mål och aktiviteter tillkomma i 
arbetet mot en hållbar avfallshantering. 

Eventuell revidering av aktiviteterna beslutas av Kommunstyrelsen.

Aktivitet Tid Ansvar Koppling
    till detalje-
   rat mål

Utse ansvarigt organ för att samordna frågor som kan  2012 Kommun- 1:1, 1:2
förebygga avfall; påverka konsumtionsmönster och  ledningen 
återanvändning.

I samverkan med andra aktörer göra en långsiktig  2012 BEM 1:2, 2:1, 2:2
informationsplan för ökad kunskap och motivation att 
minska konsumtionen, öka återanvändningen och 
förbättra sorteringen.

Ta fram modell för uppföljning av mängden hushålls- 2012 BEM 1:1
avfall som återanvänds i Borås.

Utreda metoder för att vid upphandlingar kunna  2012 BEM  1:1, 1:2
påverka uppkomst av avfall i entreprenader, tjänster 
eller produkter. Slutsatserna lämnas till Tekniska nämn-
den att beakta i riktlinjerna för upphandling.

Anordna seminarium i samverkan med näringslivs- 2012 BEM  1:2
kontoret med fokus på att minska avfallet.

Utveckla insamlingssystemet för att öka möjligheterna  2013 BEM 2:2
och intresset till sortering av farligt avfall.

Utveckla verksamheten för återbruk så att exempelvis  2014 BEM 1:1, 1:2, 3:1
mer byggmaterial kan återanvändas.
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Aktiviteter
Nedan presenteras Borås Stads aktiviteter för att uppnå de detaljerade målen. Tiden anger 
till vilket datum aktiviteten ska vara utförd. 
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kontoret med fokus på att minska avfallet.
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mer byggmaterial kan återanvändas.
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Utreda hur insamlingssystemet för producentansvars- 2012 BEM 2:1, 3:1
avfall kan utvecklas för en ökad materialåtervinning. 
Bör inkludera insamling av matavfall och hushållsavfall 
för ett helhetsgrepp.

Utreda möjligheten att utveckla avfallstaxa för att gynna 2012 BEM 2:1 
ökad sortering.

Utreda alternativa hanteringar av slam, där närings- 2012 BEM 2:3
ämnen tillgodogörs.

Kampanj med Håll Sverige Rent, med årlig mätning av  Start BEM 2:4
nedskräpningen. Även uppföljning av nedskräpnings- 2011
ärenden rapporterade av Miljöförvaltningen.

Mäta nöjdhet bland invånarna med insamlingssystemet. 2012, BEM 3:1
 2015 

Beakta avfallshanteringen i ett tidigt skede i samhälls- Löpan- Samhälls- 3:1
planeringen. En tidig dialog mellan Samhällsbyggnads- de byggnads
förvaltningen och Borås Energi och Miljö är viktig.  förvalt-
  ningen

Förkortningen BEM står för Borås Energi och Miljö AB.
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Förord
 

Hjärtligt välkommen till regional avfallsplan 2012 – 2020 för Region Sjuhärad. 

Framtagandet av denna gemensamma avfallsplan har skett i brett samarbete mellan 

regionens kommuner. 

 

Avfallsplanen ger en samlad information om avfallshanteringen i regionens kommuner 

och ska vara ett strategiskt dokument i det kommunala planeringsarbetet. Aktuella 

förhållanden rörande avfall i kommunerna beskrivs. Avfallsplanen ska öka samarbetet 

inom regionen och synergieffekter ska tas tillvara. Avfallsplanens mål och åtgärder ska 

bidra till uppfyllande av nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål.  

 

Denna regionala avfallsplan har arbetats fram i samförstånd mellan kommunerna och 

avsikten att lägga en grund för det gemensamma arbetet i regionen. Vår ambition är ett 

ökat samarbete i kommunerna och göra det enklare för regionens invånare att känna 

igen sig i de olika kommunerna. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp om 

avfallsströmmarna i region Sjuhärad med sikte på framtiden. 

Ansvariga avfallshandläggare i styrgruppen 

 

 

 

Jenny Forsberg    Hans Skoglund 

Bollebygd    Borås 

 

 

Mikael Johnsson    Sanna Göransson 

Herrljunga    Mark 

 

 

Fredrik Ekberg    Annette Nilsson 

Svenljunga    Tranemo 

 

 

Marie Ström    Mikael Johnsson 

Ulricehamn    Vårgårda 
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Sammanfattning
Region Sjuhärad är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn och Vårgårda. Denna avfallsplan är framtagen gemensamt av alla 

medverkande kommuner. 

 

Syftet med planen är att Region Sjuhärad vill stärka arbetet kring avfallshanteringen i 

regionen genom ett samarbete i form av denna regionala avfallsplan. Genom att ifrån 

nuvarande avfallshantering, analysera och sätta konkreta mål och aktiviteter för att 

utveckla avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.  

 

Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020 tar hänsyn till de nationella miljömålen och är 

utformad med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala 

avfallsplaner (NFS 2006:6).  

 

Denna plan har fem fokusområden med tillhörande aktivitetsplan. ”Det ska vara lätt att 

göra rätt”, ökad återanvändning, ökad återvinning, energiutvinning och deponi.  

 

Det första fokusområdet ”Det ska vara lätt att göra rätt”, detta fokusområde syftar till att 

det ska vara lätt att göra rätt beträffande avfallssortering. För fokusområdet ökad 

återanvändning gäller att till 2020 ska samtliga kommuner i större utsträckning än vid 

ingången av 2011 använda sig av återbruk vid ÅVC.  

 

För fokusområdet ökad återvinning finns det flera delmål. Bland annat gällande 

nedskräpning, farligt avfall, matavfall och producentansvarsavfall. Fokusområdet 

energiutvinning berör energiutvinning från avfall. För deponi finns ett fokusområde med 

målet att minimera mängd avfall till deponi. 

 

En aktivitetsplan med planerade aktiviteter för de olika fokusområdena är framtagen. En 

informationsgrupp ska verka för enhetlig information till regionens invånare. 

Medverkande kommuner ska arbeta för att allt farligt avfall ska samlas in. Kommunerna 

ska också genomföra plockanalyser av kärl- och säckavfall. 
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1 Bakgrund 

1.1 Region Sjuhärad 
 

Inom ramarna för Regional Avfallsplan 2012 – 2020 samarbetar kommunerna, Bollebygd, 

Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Regionen har 

omkring 211 000 invånare (se tabell 1.1) och är belägen i södra delen av Västra 

Götalands län. En kommunbeskrivning för varje kommun finns i Bilaga A, 

Nulägesbekrivning – Region Sjuhärad. 

 

Kom m u n  

An t a l  

in v ån ar e Yt a k m ²  

An t a l  

in v ån ar e/ k m ²

Bollebygd   8 356 264 32 

Borås   104 106 973 107 

Herrljunga   9 284 512 18 

Mark   33 791 1 018 33 

Svenljunga   10 282 900 11 

Tranemo   11 606 744 16 

Ulricehamn   22 996 1 122 21 

Vårgårda   10 994 444 25 

TOTALT:    2 1 1  4 1 5  5  9 7 7

                      

3 5  

Tab el l  1 .1  Visar regionens kommuners invånarantal (2011-12-31) och yta.  

 

Region Sjuhärad är Sveriges ledande centrum för textil och design. Ett historiskt arv som 

lever kvar än i våra dagar. Företagande och initiativkraft har sedan generationer tillbaka 

bidragit starkt till Sjuhäradsbornas försörjning. Jordbruk kombinerades med 

textilhantverk och hantverket ledde till handel och senare till småindustri som växte med 

tiden. 

 

Under de senaste decennierna har även området för miljöteknik växt sig allt starkare. 

Regionen har en betydande kompetens inom avfallsområdet genom de medverkande 

kommunerna och entreprenörer. Men även det faktum att det via Högskolan i Borås 

bedrivs forskning och utbildning inom avfallsområdet. Regionen omfattas även av Waste 
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Refinery som är ett centrum för optimal resurshantering av avfall och alla parter 

tillsammans utgör en viktig resurs i strävan efter en hållbar utveckling. 

Det sker dagligen mängder av transporter av människor i regionen. Arbetspendlingen 

inom Sjuhärad visar att pendlingen är relativt utbredd med Borås som knutpunkt. 

Regionen har även ett stort utbyte med Göteborgsregionen. Statistiken visar även på att 

de mest perifera församlingarna har minst utbyte med resterande församlingar i region 

Sjuhärad, medan de mest centrala har störst utbyte med andra församlingar. Pendlingen 

i region Sjuhärad sker över hela åldersskalan. I tabell 1.2 visas antalet inpendlare till 

varje kommun i region Sjuhärad. 

Pen d l in g  i  r eg ion  Sj u h är ad  

Kom m u n  An t a let  

in p en d lar e 

An t a let  

u t p en d lar e 

Bollebygd 1149 2832

Borås 10764 7664 

Herrljunga 1118 1614 

Mark 2520 6184 

Svenljunga 1087 1899 

Tranemo 1843 1677 

Ulricehamn 1304 3545 

Vårgårda  1701 2360 

Tab el l  1 .2  Visar på statistik över pendlingen i region Sjuhärad 

 

1.2 Nationell avfallsplan 
I Maj 2012 fastställdes den nationella avfallsplanen ” Från avfallshantering till 

resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017” framtagen av Naturvårdsverket. 

 

Huvudsyftet med den nationella avfallsplanen är att avfallshanteringen ska bli mer 

resurseffektiv.  

 

Planen behandlar mål och åtgärder för följande fem prioriterade områden: 

 Avfall i bygg- och anläggningssektorn 

 Hushållens avfall 

 Resurshushållning i livsmedelskedjan 

 Avfallsbehandling 

 Illegal export av avfall till andra länder 
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Åtgärderna ska bidra till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta vara på 

resurserna i avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra 

avfallshanteringen. I avfallsplanen lyfts det fram vad olika aktörer kan göra för att målen 

ska nås. 

 

Planens åtgärder anger riktningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med 

utgångspunkt i de svenska miljömålen och EU:s avfallshierarki. 

Sveriges kommuner har en central roll i förverkligandet av den nationella avfallsplanen. 

För målen i planens prioriterade områden finns specifika exempel på vad kommuner kan 

göra för att främja att målet uppnås. 

 

1.3 Avfallsplan 
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun i Sverige skyldig att upprätta en 

avfallsplan. Avfallsplanen utgör tillsammans med renhållningsföreskrifterna kommunens 

renhållningsförordning. Avfallsplanens mål är att kommunerna på ett strukturerat sätt 

ska dokumentera hur avfallsfrågorna ska behandlas inom det för planen aktuella 

tidsperspektivet. Kommunerna har genom denna lag fått en utökad roll i avfallsarbetet. 

Avfallsplanen är tänkt att behandla alla förekommande avfallstyper vilket även inkluderar 

producentansvarsavfallet. Avfallsplanens ambition är att arbeta för att skapa 

förutsättningar för kommunerna att nå högre i den s.k. avfallstrappan som finns 

inskriven i lagen (se bild 1.1) 

 

 

Bi ld  1 .1  Visar på avfallstrappans utformning och ambitionen är att nå så högt som 

möjligt på trappan. 
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Utöver upprättandet av en avfallsplan och föreskrifter poängterar även Miljöbalken att 

kommuner ska beakta möjligheter till att samverka kring avfallsplanering och att ett 

sådant samarbete bör utnyttja de möjligheter som finns till regional sammanställning, 

utöver redovisning av de enskilda kommunernas uppgifter.  

 

Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020, tar hänsyn till de nationella miljömålen och är 

utformad med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala 

avfallsplaner (NFS 2006:6).  

 

Arbetet med framtagandet av den regionala avfallsplanen har genomförts av en 

arbetsgrupp bestående av tjänstemän från deltagande kommuner. En styrgrupp ansvarar 

för projektets framskridande enligt plan. Förankring i olika forum har varit en viktig del i 

arbetet och bland annat har kommuncheferna och miljöpresidierna i Sjuhärad 

informerats.  

 

Det finns flera fördelar med en regional avfallsplan, samtliga kommuner bidrar med 

kunskap och erfarenhet. Den samlade kunskapen och erfarenheten gör att vi tillsammans 

kan utveckla avfallshanteringen i region Sjuhärad. Som region blir vi en större aktör och 

får större handlingskraft. Samarbetet inom region Sjuhärad sker genom gemensamma 

projekt och aktiviteter kopplade till den regionala avfallsplanen.  

 

Region Sjuhärad kan relaterat till avfallshanteringen eller rent generellt gemensamt föra 

talan och agera påtryckande mot utomstående organisationer. Region Sjuhärad kommer 

att fram till 2020 undersöka om andra kommuner vill delta i detta samarbete.  

 

1.4 Syfte 
Region Sjuhärad vill stärka arbetet kring avfallshanteringen i regionen genom ett 

samarbete i form av denna regionala avfallsplan. Genom att ifrån nuvarande 

avfallshantering, analysera och sätta konkreta mål och aktiviteter för att utveckla 

avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle. 
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1.5 Avgränsningar 
Kommunerna har mycket begränsade möjligheter att följa upp eller påverka uppkomst 

och hantering av verksamhetsavfall, som faller utanför det kommunala 

renhållningsansvaret. Avfallsplanen innehåller därför bara en översiktlig beskrivning av 

situationen.  

 

1.6 Miljöbedömning 
Enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar krävs det en miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning vid framtagning av vissa planer och program som kan antas 

ha betydande miljöpåverkan. En kommunal avfallsplan ska i normalfallet antas ha sådan 

miljöpåverkan att miljöbedömning krävs, då den bland annat anger förutsättningar för 

tillståndskrävande verksamheter. De nämnda författningarna anger också hur 

miljöbedömningen ska genomföras och vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. 

Syftet med miljöbedömningen är att under utarbetandet av den nya avfallsplanen beakta 

och integrera miljöaspekterna på sådant sätt att en hållbar utveckling främjas. 

 

Denna miljöbedömning är ganska allmänt hållen, eftersom det inte ansetts rimligt med 

fördjupning eller långtgående undersökningar. Frågor som bättre bedöms i samband med 

prövningen av andra planer och program eller vid tillståndsprövning av verksamheter och 

åtgärder bedöms inte här. 

Miljöförhållanden och miljöns utveckling om planen inte genomförs 
Denna regionala avfallsplan syftar till att öka samarbetet mellan regionens kommuner. 

Det finns för närvarande inga alternativa forum för samarbete kring avfallsplanens 

frågor. Om planen inte genomförs kommer inte avfallsplanens mål att genomföras. 

Samarbete och synergieffekter kommer troligtvis inte att uppstå.  En följd av det blir i 

förlängningen att avfallshanteringen blir suboptimerad, både mot regionens invånare och 

mot avfallsbolagen. 

 

Positiva effekter med regionala avfallsplanen
Om alla mål uppfylls kommer det ge effekter att medborgare inom regionen är mer 

upplysta hur avfallshanteringen inom regionen utförs. Medborgarna har större kunskaper 

hur de ska sortera och en bättre förståelse för hur kretsloppet samverkar. På sikt 
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kommer också förståelsen för hur medborgaren kan påverka miljön och uppkomsten med 

avfall och därmed minska sitt eget uppkomna avfall genom ändring av konsumeringssätt. 

För den kommunala avfallsplaneringen inom enskild kommun kommer också att 

underlättas genom att kommunerna gemensamt genomför olika informationskampanjer 

och regelbundna dialoger inom regionen hur aktiviter, kampanjer, mm ska genomföras. 

En av de stora vinsterna med regionala avfallsplanen är att regionen blir en större röst 

för att kunna påverka och föra dialoger med producenterna, övriga närliggande regioner, 

myndigheter och ge ett enhetligt intryck mot medborgarna.   
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2 Mål/Fokusområden 
Denna avfallsplans upplägg följer i stort avfallstrappans olika nivåer, undantaget 

trappans översta steg. Fokusområden och aktivitetsplanen följer båda avfallstrappans 

upplägg. Måldiskussionen omfattar områdena ökad återanvändning, ökad återvinning, 

energi, deponi, det ska vara lätt att göra rätt.  

 

De mål som diskuteras i måldiskussionen konkretiseras genom en aktivitetsplan i kapitel 

3. Måldiskussionen har sitt ursprung i avfallstrappans uppbyggnad undantaget minskad 

konsumtion. Dessutom tillkommer mål om att det ska vara lätt att göra rätt i region 

Sjuhärad. Revision av den regionala avfallsplanen skall ske vart fjärde år med första 

revision 2015 och därefter 2019.  

 

2.1 Det ska vara lätt att göra rätt 
I region Sjuhärad ska det 2020 vara lätt att göra rätt beträffande avfallssortering. 

Som invånare i regionen ska man förstå varför man ska sortera och vad som händer med 

avfallet. Kommunerna ska genom avfallsplanen även arbeta för att invånarna ska förstå 

den miljönytta som är förenat med sorteringen i olika fraktioner. Aktiviteterna i denna 

avfallsplan ska ligga till grund för att uppnå den enkelhet som eftersträvas i regionens 

arbete med avfallshantering.  

Invånarna i regionen har en central roll när det kommer till förverkligandet av denna 

avfallsplan. Därför är det viktigt att de har förståelse för det system som har byggts upp 

kring avfallshanteringen. Därför ska minst 90 procent av hushållen i region Sjuhärad vara 

nöjda med insamlingen (enligt SKL:s modell eller egen tolkning via NKI eller annat som 

bedöms som likvärdig). 

Avfallshanteringen och insamlingen ska även vara estetiskt tilltalande och ha god 

tillgänglighet och säkerhet för hushållen. Dessa punkter ska beaktas i hushållens 

nöjdhet. Dessutom ska kommunerna i region Sjuhärad säkerställa en separat hantering 

av farligt avfall. 
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2.1.1 Samsyn och valfrihet 
Samsyn mellan kommunerna i region Sjuhärad innebär att enhetligheten mellan de olika 

återvinningscentralerna i regionen ökar. Anledningen till samsynen är att försöka hitta 

gemensamma begrepp för att underlätta för invånaren. Likartade begrepp och 

terminologi gör det enklare för invånaren att sortera sitt avfall på ett bra sätt vid besöket 

på en återvinningscentral. År 2020 ska man som avfallslämnare kunna känna igen sig på 

de återvinningscentraler som finns i region Sjuhärad.  

 

Valfrihet innebär att invånarna i region Sjuhärad om möjligt ska kunna avyttra sitt avfall 

genom återvinningscentraler oberoende av vilken kommun de bor i. Invånaren får 

därmed tillgång till samtliga återvinningscentraler i regionen. Detta åtagande är frivilligt 

och således avgör kommunen själv huruvida den är intresserad av att vara delaktig i 

utvecklingen av ett gemensamt system för återvinningscentraler. 

 

Kommunerna ska även se över möjligheten att samarbeta kring ett gemensamt system 

med bommar och passerkort. 

2.1.2 Information 
Kommunerna i regionen ska gemensamt ta fram informationsmaterial men även samsas 

kring Avfall Sveriges kampanjer, Håll Sverige Rent m.fl. Kontentan är att utnyttja 

befintligt material och använda det i region Sjuhärad. 

 

Det ska inom regionen ses över om det går att öka biogasproduktionen med kampanjer 

mot storproducenter inom matavfall till exempel resturanger, storkök. 
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2.2 Ökad återanvändning 
I den regionala avfallsplanens första målområde diskuteras ökad återanvändning. Detta 

innebär att fler produkter ska återanvändas istället för att materialåtervinnas eller 

energiutvinnas. 

 

Region Sjuhärads kommuner är överens om att vi tillsammans måste öka invånarnas 

kunskap och förståelse för kretsloppstänkande, vilket omfattar ökad återanvändning och 

återvinning. Som invånare i regionen ska man förstå varför man ska återanvända och 

återvinna..  

 

I Region Sjuhärad ska vi arbeta för att underlätta för invånare att avyttra produkter och 

material som kan återanvändas. Till 2020 ska samtliga kommuner i större utsträckning 

än vid ingången av 2011 använda sig av återbruk vid ÅVC. Regionens strävan är att nå 

högre i avfallstrappan och därmed få mer material till återanvändning. Nuläget för 

återbruk i regionen 2012 finns redovisat i Bilaga A -Nulägesbeskrivning. 
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2.3 Ökad återvinning 
Ökad återvinning innebär att produkter eller avfall som inte kan återanvändas enligt 

målområde 2.2 ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Ökad återvinning ska ske inom 

flera områden.  

Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska ha minskat år 2020 jämfört med 

2004 (omfattar ej gruvavfall). Se Bilaga C för avfallmängder från regionens kommuner 

från 2004 och framåt.  

2 .3 .1 Ned sk r äp n in g  

Nedskräpningen på offentliga platser har ökat över tid och därför kommer kommunerna i 

region Sjuhärad att arbeta för att minska nedskräpningen i samhället.   

2 .3 .2 Far l ig t  av f a l l  

Genom den nationella avfallsplanen gäller särskilt att: 

Avfallet får innehålla som mest 1 % farligt avfall vid plockanalyser. 

 

Region Sjuhärad ska inte bidra till spridning av kemikalier och andra för naturen, 

människor och djur, farliga ämnen. Till 2020 ska därför allt farligt avfall samlas in och 

återvinnas. 

2 .3 .3 Pr od u cen t an sv ar sav f a l l

Till 2020 ska samtliga kommuner i regionen Sjuhärad ha ökat materialåtervinningen 

utifrån 2011 års nivåer, se Bilaga A -Nulägesbeskrivning.  

 

Kommunerna i region Sjuhärad ska uppnå de nationella miljömålen enligt den nationella 

avfallsplanen, om dessa mål är nådda så ska varje kommun upprätthålla arbetet med 

målen.  

2 .3 .4 Kär l -  och  säck av fa l l  

Ett gemensamt mål för regionen är att öka materialåtervinningen. Regionen bör 
eftersträva att minst nå det uppsatta målet i EU direktivet på 50% till 2020. 
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Enligt EU direktivet för avfall och återvinning 2008/98 gäller att: 

”Andel hushållsavfall som  återvinns genom  m aterialåtervinning, inklusive biologisk 

behandling ska t ill 2020 uppgå t ill 50 % . ”  

 

I Sjuhärad återvanns 39 % av hushållsavfallet år 2011. 
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Tab el l  2 .1  Visar kommunernas återvinningsgrad av hushållsavfallet. Gränsvärdena som 

redovisas är kopplade till de nationella miljömålen. 

 

Mat av f a l l   

För insamling av matavfall beaktas Sveriges nationella avfallsplan vilken påtalar att till 

2015 gäller:  

”Minst  35 procent  av m atavfallet  från hushåll, restauranger, storkök och but iker tas 

om hand så at t  växtnäringen utnyt t jas.”  

Samt: 
”Senast  år 2018 ska m inst  50 procent  av matavfallet  från hushåll,  storkök, but iker och 

restauranger sorteras ut  och behandlas biologiskt  så at t  växtnäring tas t illvara, där 

m inst  40 procent  behandlas, så at t  även energi tas t illvara.”  

 

I Sjuhärad kan det bland kommunerna finnas lokala förutsättningar som gör att 

hemkompostering är att föredra framför rötning och biogasproduktion. Biogasproduktion 

är generellt att föredra då denna behandlingsmetod tar tillvara en del av energin i 

matavfallet. Denna energi går förlorad vid hemkompostering.  Då det är växtnäringen 

som innefattas av detta mål är kompostering ett fullgott alternativ. Hemkompostering 

ingår i de nationella miljömålen och är en strategi för att omhänderta matavfall.  

År 2011 var insamlingen av matavfall 62 % i Sjuhärad. Respektive kommuns insamling 

av matavfall redovisas i tabell 2.2. 
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Tab el l  2 .2  Respektive kommuns insamling av matavfall i procent av den totala mängden 

matavfall. År 2011 var insamlingen av matavfall i genomsnitt 62 % i Sjuhärad. 

Gränsvärdena som redovisas är kopplade till de nationella miljömålen. 

 

Br än n bar t  

För kommunerna i region Sjuhärad gäller att restprodukter från förbränning ska 

återvinnas så långt det är möjligt. Slagg och pannsand från förbränningen i Borås 

sorteras och återvinningsmaterial, i huvudsak metaller, återvinns. Pannsanden som blir 

kvar används inom Sobackens deponiområde. 

2 .3 .5 Öv r ig t  h u sh ål lsav f a l l  

Gr ov av f a l l  

Grovavfall är skrymmande avfall från hushåll (exempelvis soffor, bord, sängar m.m.) 

Kommunerna i region Sjuhärad ska arbeta för att öka återanvändningen av det som idag 

sorteras som grovavfall.  

Det grovavfall som inte går till återanvändning ska innehålla mer utsorterat material, det 

ska vara en renare fraktion, år 2020 än 2011. 
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Slam  f r ån  en sk i ld a av lop p san läg g n in g ar  

Återföring av näringsämnen, framföralt fosfor, från avlopp till åkermarks ska ske i 

enlighet med nationella riktlinjer. Genom att återföra fosfor till åkermark bevaras dessa 

näringsämnen i de biologiska kretsloppen.  

 

Utfall Sjuhärad 2011:   10 % 

 

Kommun Ton TS Fosfor 

ton 

Andel till 

åkermark % 

Bo l leb y g d  150 Ingen uppgift 0

Bor ås 2.500 65,5  0

Sv en l j u n g a 299 4,8 0

Vår g år d a  225 3,8 0

Her r l j u n g a 200 3,4 0

Mar k  852 13,9 6 6 %

Tr an em o 325 7,15 0 

Ulr iceh am n  766 23 0 

Tab el l  2 .3  Slam  från enskilda avloppsanläggningar. 
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2 .4 Energiutvinning 

I flera utav avfallstrappans olika steg kan man utvinna energi på olika sätt. Detta är 

väldigt viktigt och kan vara orsaken till att behandlingsmetoden hamnat på den plats 

som den har gjort i avfallstrappan. Varje kommun har olika förutsättningar till att kunna 

utvinna energi ur avfall. 

 

Ur matavfall som lämnas till rötning erhålls biogas som med fördel förädlas till 

fordonsbränsle. Klart vanligast gällande energi ur avfall är energin i form av fjärrvärme 

och el som erhålls från avfallsförbränningsanläggningarna. Energi kan även erhållas från 

de deponier som tidigare deponerade organiskt avfall och nu samlar in deponigas. 

Deponigasen består framförallt av metan som bildas genom nedbrytning av organiskt 

material i syrefri miljö.  
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2 .5 Deponi 

Till 2020 ska regionen fortsätta arbetet med att minimera mängder avfall till deponi i 

jämförelse med 2011.  

Mängd till deponi 2011 (hushållsavfall) 

Bollebygd 234 ton 

Borås 110 ton 

Herrljunga 137 ton 

Mark 438 ton (sorteras ytterligare en gång vid behandlingsanläggningen) 

Svenljunga 226 ton 

Tranemo 225 ton 

Ulricehamn 27 ton 

Vårgårda 150 ton 

Deponering av avfall ska ske på ett miljömässigt korrekt sätt. 
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3 Aktivitetsplan 
Nedan beskrivs de olika aktiviteter som är planerade, planen ska revideras årligen och 

förslag på nya aktiviteter tas av styrgruppen. Vid aktiviteter där flera kommuner ingår 

som ska samfinansieras används en fördelningsnyckel där kostnaden fördelas med hjälp 

av antalet invånare vid föregående års slut. Styrgruppen träffas inledningsvis 2 gånger 

per år eller efter behov. 

Upp f ö l j n in g  

En statistikgrupp ansvarar för uppföljning av aktivitetsplanen och dess olika aktiviter. 

3.1 Det ska vara lätt att göra rätt 

3.1.1 Samsyn 
En informationsgrupp ska bildas och verka för att informationen i regionens kommuner 

genomförs på ett enhetligt sätt. 

3.1.2 Information 
Infogruppen arbetar i perioder om 2 år. De kontrollerar med Avfall Sverige vilka 

kampanjer som planeras nationellt och ser till att regionen arbetar utifrån dessa. 

Dessutom ska de se över vilka behov som finns i regionen när det kommer till 

information. 

 

3.2 Ökad återanvändning/Återbruk 
Varje kommun ska arbeta för att skapa fler återbruk i regionen.  

 

3.3 Ökad återvinning 
För fokusområde ökad återvinning finns det ett antal delmål med tillhörande aktiviteter 

för att nå målen. 

3.3.1 Farligt avfall insamling 
Målområde: Till 2020 ska allt  far ligt  avfall sam las in och återvinnas. 

 

Samtliga kommuner ska medverka i att utöka insamlingen av farligt avfall. 
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För att kunna samla in allt farligt avfall krävs att invånarna i region Sjuhärad har 

kunskap om vilka avfall som klassas som farligt avfall. Därför ska invånarna i region 

Sjuhärad ha tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vad som är farligt avfall samt förstå 

varför man inte ska slänga farligt avfall på någon annan plats än avsedd plats enligt 

kommunens föreskrifter. 

 

3.3.2 Producentansvar 
Gemensam diskussion med Förpacknings och Tidningsinsamlingen, FTI. Frivilligt 

deltagande från kommunerna. 

 

3.3.3 Nedskräpning 
Görs i egen regi kommunvis till 2020. Respektive kommun ansvarar för genomförande. 

Frivilligt deltagande från kommunerna. 

3.3.4 Insamling av matavfall 
Arbete för att minska nedskräpning görs i egen regi kommunvis till 2020. Respektive 

kommun ansvararför genomförande. Samtliga kommuner är delaktiga. 

 

3.3.5 Plockanalyser    
Reg ion al  p lock an aly s  

Samtliga kommuner i region Sjuhärad ska genomföra plockanalyser, detta för att få 

förståelse och kunskap av kärl- och säckavfallets sammansättning. Utifrån 

plockanalyserna kan vi tillsammans delvis göra riktade insatser mot de områden som vi 

anser behöva det. Större plockanalyser ska utföras gemensamt under oktober månad år 

2013, 2015, 2017 och 2020.  

 

Plockanalyser kan göras enligt en gemensam mall och där vi kan använda resurser på 

Borås Högskola för att analyserna gjorda kostnadseffektivt. 

Varje kommun ser över sina behov när det gäller plockanalyser för att kunna göra en bra 

utvärdering i förhållande till sina förutsättningar. Nedan följer ett antal exempel på 

önskemål från kommunerna. 
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Bor ås 

Tre typområden som innefattar ett villaområde och två hyreshusområde. 

Bo l leb y g d

Villor i tätort och på landsbygd samt hyreshus i tätort. 

Mar k

Villor i tätort och på landsbygd, hyreshus. 

 

Sv en l j u n ga  

 Villa med anmäld hemkompostering, tätort 

 Villa utan anmäld hemkompostering, tätort 

 Villa med anmäld hemkompostering, glesbygd 

 Villa utan anmäld hemkompostering, glesbygd 

 Flerbostadshus, (med eller utan hemkompost) 

       

Hur förhållandet ser ut mellan tätort och glesbygd är också intressant. 

Vi har idag ett kommunalt bolag med anmäld hemkompostering eller hämtning av 

komposta. Eventuella skillnader mellan komposthanteringen är också intressant att 

utreda.  

Tr an em o 

När det gäller plockanalyser är vi nog mest intresserade av att göra detta på 

hemkomposteringsabonnemangen i villor, tätort.  

Vår g år d a Her r l j u n g a 

Villa på landsbygd samt flerbostadshus i tätort vore lämpligt för oss. 

Ulr iceh am n  

Villa och flerbostadshus. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 869

Regional Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020 
 

 

 25

Bilaga A. Nulägesbeskrivning – Region 
Sjuhärad
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I n v ån ar e ( st )  8356 104106 9284 33791 10282 11606 22996 10994 A1 

Fr i t id sh u sb oen d e 

om r äk n at  t i l l  

p er son er  ( st )  

78 370 70 325 175 104 1758 81 A2 

Gäst n ät t er  

om r äk n at  t i l l  

p er son er  ( st )  

- 491 - - - - 352 - A3 

Ar b et sp la t sn et t o  

om r äk n at  t i l l  

p er son er  ( st )  

-268 582 -64 -567 -124 9 -348 -108 A4 

Hu sh ål l  i  en -  och  

t v åf am i l j sh u s ( st )  

2543 19069 3088 10625 3860 4032 6940 3412 A20 

Hu sh ål l  i  

f l er b ost ad sh u s 

( st )  

890 29848 1107 4336 835 1300 3575 1175 A21 

                  

An d el  h u sh ål l  som  

b o r  i  

f ler b ost ad sh u s 

( % )  

26% 61% 24% 29% 18% 24% 34% 26%   

Tab el l  A.1  

En generell fördelning i kommunerna beträffande hushåll i en- och tvåfamiljshus samt 

hushåll i flerbostadshus. Samtliga kommuner förutom Borås (61 %) har en andel hushåll 

boendes i flerbostadshus som understiger 35 %. Invånarantalet och fördelningen på 

hushåll baseras på 2011 års uppgifter. 
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1 Regionens kommuner 

1.1 Bollebygd 
 

Bollebygds kommun ligger mellan Göteborg och Borås och har 8 375 invånare. 

Kommunen består av fyra geografiska delar: Bollebygd, Hultafors, Olsfors och Töllsjö. 

Bollebygds tätort är kommunens centralort. Kommunens yta är ca 264 kvadratkilometer. 

Kommunen angränsar till Härryda, Borås, Mark och Alingsås kommuner. Bollebygd är 

den yngsta kommunen i regionen och blev egen kommun 1995. 

 

När in g sl i v  

I kommunen finns det ca 600 registrerade företag varav de flesta är enmans- eller 

fåmansföretag. Bollebygds kommun är den största arbetsgivaren med cirka 530 

anställda.  

 

Några andra stora arbetsgivare är: 

Flügger, Hultafors, Hammar Maskin. 

1.2 Borås 
 

Borås Stad är Sveriges trettonde största kommun sett till invånarantalet uppgår till 104 

106. Invånarantalet har under det senaste decenniet haft en generell uppgång på 

omkring 500 personer per år. 

 

Borås fick stadsprivilegier 1621 med anledning av att kronan ville etablera en stad i 

knallarnas dalgångar. Knallarna, de kringresande försäljarna försåg hela Sverige med 

bl.a. tyg. I Rydboholm utanför Borås startades under tidigt 1800-tal Sveriges första 

mekaniska bomullsväveri. Än idag lever det textila arvet, inte minst genom 

Textilhögskolan i Borås. Fortfarande tillverkas textilier av hög kvalitet och i 

fabriksbutikerna kan man handla till förmånliga priser.  

 

När in g sl i v  

Borås har ur ett historiskt perspektiv varit känt för sina många knallar och staden är en 

central del i tygriket. Den största sektorn är handel och kommunikation med cirka 12 200 

arbetstillfällen.  
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Några stora arbetsgivare är: 

Ericsson, Statens Provningsanstalt (SP), Ellos, Halléns, Manpower, Högskolan i Borås, 

Volvo, Transcom, Borås Energi och Miljö. 

 

Totalt antal sysselsatta i Borås var cirka 54 100 personer år 2011. Högskolan i Borås har 

cirka 15 000 studenter. 

1.3 Herrljunga 
 

Herrljunga kommun är centralt belägen i Västra Götaland och har 9 314 invånare. 

Kommunens centralort är en välkänd järnvägsknut. Herrljunga är 512 km² till ytan och 

ses som en tätortsnära landsbygdskommun. Herrljunga har tre tätorter. Dessa är 

Herrljunga, Ljung-Annelund och Fåglavik. Tätorterna är relativt små till yta och invånare. 

Herrljunga kommun bildades 1974 genom en sammanslagning av Herrljunga och Gäsene 

kommuner. 

 

När in g sl i v  

De femton största arbetsgivarna i kommunen (Herrljunga kommun inräknat) sysselsätter 

ungefär 75 % av de förvärvsarbetande. Nedanstående arbetsgivare ger i dagsläget 1200 

arbetstillfällen. Jord- och skogsbruk sysselsätter numera endast en mindre del av 

befolkningen men verksamheten omfattar större delen av kommunens yta och har 

avgörande betydelse för kommunens utveckling. 

 

Några stora arbetsgivare är: 

Tour & Anderson, Ascom Tateco, Stjernfjädrar, AB Strängbetong, Västsvenska 

fotolaboratoriet. 

 

1.4 Mark 
 

Marks kommun ligger i södra delen av Västra Götaland. Mark har 33 791 invånare och 

kommunens totala yta är 1 018 km². I kommunen finns ett flertal små och medelstora 

orter, varav den största är Kinna. I Kinna bor cirka 7 000 personer. 
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Marks kommun bildades 1 januari 1971 genom sammanslagningen av köpingarna Kinna 

och Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och Västra 

Mark. Som kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark, ett av de sju häraderna i 

Sjuhäradsbygden. 

När in g sl i v  

Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här finns de stora textilföretagen, 

som gjort sig kända över världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns också 

företag inom kemi-, elektronik- och förpackningsindustri. Mark består också av en rad 

småföretag inom olika branscher. 

Några stora arbetsgivare är: 

De fem största (med flest anställda) företagen i Mark är följande: Ludvig Svensson, 

Almedahl – Kinna Aktiebolag, Kasthall Mattor och Golv, Skene Järn och Stora Enso 

Packaging. 

1.5 Svenljunga 
 

Svenljunga kommun ligger i södra delen av Västra Götaland. Svenljunga har 10 288 

invånare och kommunens totala yta är cirka 900 km². Kommunen består av orter så som 

Hillared, Sexdrega, Svenljunga, Holsljunga, Överlida, Mjöbäck, Östra Frölunda, Mårdaklev 

och Kalv. 

 

Begreppet härad var en militär indelning redan på medeltiden. De sju häraderna 

Bollebygd, Gäsene, Kind, Mark, Veden, Redväg och Ås hade hantverket gemensamt och 

har sedermera tillsammans kallats Sjuhäradsbygden eller kort och gott Sjuhärad. Kind 

var den härad som numera omfattar stora delar av Svenljunga och Tranemo kommuner. 

 

När in g sl i v  

I Svenljunga kommun finns ett väl blandat näringsliv med en majoritet av små och 

medelstora företag. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på livsmedel, jordbruk, handel och 

service, men även tillverkningsindustrin är mångsidig och har stor utvecklingspotential 

 

Några stora arbetsgivare är: 

Elmo Leather, Vokes Air, Blåkläder, Startrading, Mjöbäcks Entreprenad, Samhall, 

Västkuststugan, Textrep Sweden, Berendsen Safety och Textilservice, Ajab Smide, ICA. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 873

Regional Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020 
 

 

 29

1.6 Tranemo 
 

Tranemo kommun ligger i den södra delen av Västra Götaland. Tranemo har 11 587 

invånare och omfattar 744 km². Tranemo socken är omnämnd redan 1413 och ett flertal 

gårdsnamn i socknen är kända från 1300-talet. Tätorten Tranemo är dock tämligen ung 

och växte till allra största delen fram mellan världskrigen och 1980-talet.  

 

Andra större orter är Limmared och Länghem, följda av Dalstorp och Grimsås. Mindre 

orter i Tranemo är Ambjörnarp, Ljungsarp, Uddebo, Nittorp, Sjötofta, Ölsremma, 

Hulared, Månstad och Mossebo  

 

När in g sl i v  

Tranemos läge i Sjuhäradsbygden på gränsen till Småland har gjort att kommunen har 

en bra kombination av Sjuhärads handelstraditioner och ett småländskt företagsklimat. 

 

Några stora arbetsgivare är: 

Nexans IKO Sweden, Ardagh Glass Group, CJ Automotive, Svedbergs i Dalstorp, AP & T 

Presses. 

 

1.7 Ulricehamn 
 

Ulricehamn är beläget i den sydöstra delen av Västra Götaland och angränsar till 

Jönköping i öster och Borås i väster. Ulricehamn har cirka 22 996 invånare fördelat på 

1 122 km². 

Ulricehamn med omnejd omnämns i historieböckerna för första gången årsskiftet 1306 

och 1307. Kommunens centralort har dock funnits som en namngiven plats ända sedan 

1200-talet. Fram till 1741 var namnet på staden Bogesund. Därefter bytte man till 

Ulricehamn efter dåvarande drottning Ulrika Eleonora den yngre.  

 

När in g sl i v  

I Ulricehamn har vi alltid varit, och är fortfarande, entreprenörer. Något som inte minst 

avspeglar sig i det stora antalet fåmansföretag som finns i kommunen. Vårt geografiska 

läge, i hjärtat av Sjuhäradsbygden med tillgång av god industrimark, borgar dessutom 

för nya etableringar, samtidigt som våra kommuninvånare har en stor arbetsmarknads-
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region inom bekvämt pendlingsavstånd med närhet till två stora städer samt inom kort 

en motorväg.  

 

Några stora arbetsgivare är: 

B&B TOOLS Supply Chain, Ulricehamns Betong AB, Emballator Ulricehamns Bleck AB, 

IRO AB,  AP&T Sweden AB, Precomp Solutions AB, Autotube AB, Hökerums Bygg AB, 

Ulricehamns Energi AB, Wernerssons ost AB, LK Pex AB, Bolon AB, Lager 157, Bogesunds 

väveri.   

 

1.8 Vårgårda 
 

Vårgårda är beläget i mellersta delarna av Västra Götaland. Kommunen har cirka 11 000 

invånare fördelat på 444 km². Vårgårda kommun är en kulturbygd som är mycket rik på 

fornlämningar. Här finns bland annat nordens största hällkista och Västergötlands största 

domarring. Vårgårda är ofta förknippat med cykling. Bland annat erövrade de berömda 

”Fåglumbröderna” under 60- och 70-talet ett otal svenska och nordiska mästerskap men 

också världsmästerskap och olympiska medaljer. Idag arrangerar Vårgårda deltävlingar i 

världscupen för landsvägscykel. 

 

När in g sl i v  

Vårgårda har en tradition av entreprenörer med kända namn som Lennart Lindblad 

(Autoliv) och Johan Petter Johansson (uppfinnare av skiftnyckeln och rörtången). 

Vårgårda har placerat sig bland de femton bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs 

ranking över bästa företagsklimat sedan 2005. Toppnoteringen kom 2008 då Vårgårda 

kommun placerade sig på nionde plats av 290 kommuner. 2009 föll kommunen ner till 

femtonde plats, för att 2010 åter klättra upp till en elfteplats. 

 

Några stora arbetsgivare är: 

Autoliv Sverige, Gustavsberg Vårgårda Armatur, Doggy, Sundolitt. 
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2 Avfallshantering - Region Sjuhärad 

2.1 Kundnöjdhet i regionens kommuner 
I Tabell 2:4 ges en översikt angående kundernas nöjdhet angående avfallshanteringen i 

de olika kommunerna. Vidare ges även uppgifter på de vanligaste avgifterna för en- och 

tvåfamiljshus samt lägenheter i flerbostadshus. Samtliga tabeller under kapitel 2.3 är 

baserade på inmatade uppgifter från respektive kommun i http://www.avfallweb.se. 

Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att statistiken uppdateras i avfallweb 

varje år. 

 

I tabell A.2 ges en bild av nöjdhet hos kunder beträffande avfallshanteringen samt de 

vanligaste avgifterna i de olika kommunerna. 
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2 Avfallshantering - Region Sjuhärad 

2.1 Kundnöjdhet i regionens kommuner 
I Tabell 2:4 ges en översikt angående kundernas nöjdhet angående avfallshanteringen i 

de olika kommunerna. Vidare ges även uppgifter på de vanligaste avgifterna för en- och 

tvåfamiljshus samt lägenheter i flerbostadshus. Samtliga tabeller under kapitel 2.3 är 

baserade på inmatade uppgifter från respektive kommun i http://www.avfallweb.se. 

Respektive kommun ansvarar för att säkerställa att statistiken uppdateras i avfallweb 

varje år. 

 

I tabell A.2 ges en bild av nöjdhet hos kunder beträffande avfallshanteringen samt de 

vanligaste avgifterna i de olika kommunerna. 
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Tab el l  A.2  Visar nöjdhet hos kunder beträffande avfallshanteringen samt de vanligaste 

avgifterna i de olika kommunerna. 

2.2 Återbruk i Region Sjuhärad 

2.2.1 Återbruk Bollebygd   
På återvinningscentralen finns en container från Emmaus Björkå där man kan lämna 

kläder, husgeråd och mindre möbler. I anslutning till återvinningscentralen har även 

Toini-hjälpen en lokal där dom tar emot och säljer kläder, husgeråd och möbler.  

 

2.2.2 Återbruk Borås 
På samtliga återvinningscentraler finns möjlighet att lämna in varor till återbruk. 

Samarbetspartner är Projekt Vitryssland och Emmaus Björkå. Kommunens 

arbetsmarknadsförvaltning driver också en omfattande verksamhet under namnet Åter i 

Bruk. Här samarbetar man mycket med Borås Energi och Miljö för att förädla och att höja 

avfallet upp i avfallstrappan genom återvinning och återbruk.  

En inventering av verksamheter som finns i kommunen gjordes under våren 2012 och 

där framkom bl.a. att dessa verksamheter återbrukar eller återvinner ca 2154 ton/år 

motsvarande ca 4% av avfallsmängden från Borås hushåll. Se nedanstående tabell A.3.  

 

 

Tab el l  A.3  Återbruk i Borås 

Ver k sam h et er  Män g d er  in  p er  å r  k g  Slän g s p er  år  k g  

Borås Biståndscenter ca 6600 m³ ca 792 000  ca 2600 m³ ca 312 000  

Borås Stads Återbruk 690 m³  ca 82 800 ca 138 m³ ca 16 560 

Butik Eliran ca 13 467 kg ca 13 467 10 m³  ca 1200 

Emmaus Björkå ca 54 450 kg ca 54 450 ca 5445 kg ca 5445 

Frufällan Marknad ca 2200-4400 kg ca 2200-4400 ca 528 kg ca 528 

GeTing ca 16 060 kg ca 16 060 ca 3520 kg ca 3520 

Gärdhem ca 1320 m³ ca 158 400 ca 110 m³ ca 13 200 

Myrorna ca 137 500 kg ca 137 500 ingen uppgift   

Röda korset Borås ca 3850 kg ca 3850 ca 962,5 kg ca 962,5 

Röda korset Fristad ca 2090 kg ca 2090 ca 1000 kg ca 1000 

Stiftelsen Vitryssland 5000-6000 m³ ca 660 000 352 m³  ca 42 240 

Veras Garderob ca 2918 kg ca 2918 ca 132 kg ca 132 

Per-Anders Johanssons 

auktionstjänst ca 1892 m³ ca 227 040 ca 33 088 kg ca 33 088 

Totalt:   2 153 875 kg    429 875,5 kg  
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1 m3 = 120 kg 

 

Mängden material som kommit in                            = 20,7 kg/invånare vilket motsvarar 

ca 5 % av hushållens avfallsmängd 

Mängden material som slängs                                 =   4,1 kg /invånare  

Verklig mängd som återbrukats eller återanvänts      = 16,6 kg/invånare och år 

motsvarande ca 4% av hushållens avfallsmängd 

 

Om man använder samma värden som finns i Avfall Sveriges rapport U 2011:02 om 

Alelyckans kretsloppspark i Göteborg (ca 3,5 ton CO2 /ton avfall) 

så minskar utsläppen av växthusgaser med 6034 ton koldioxidekvivalenter/ år genom 

återbruk o återanvändning 

 

2.2.3 Återbruk Herrljunga 
Möjlighet finns att lämna in möbler, husgeråd mm som säljs vidare av Reprisen 

Secondhand-butik. Sakerna lämnas i container på ÅVC eller direkt till butik. Lions har 

även loppisverksamhet som ordnas varje år. 

 

2.2.4 Återbruk Mark 
Återbruk finns i olika former för insamling och försäljning av kläder, husgeråd och 

möbler. Ideella föreningar som Erikshjälpen och Rumänieninsamlingen är två stora 

aktörer på återbruk av kläder och husgeråd mm. Ett antal second hand butiker finns 

också i kommunen. De lokala idrottsföreningarna har årligen loppmarknader och 

kommunen bistår med avgiftsbefrielse för avlämning av de varor som inte blivit sålda vid 

kommunens återvinningscentral. För att få avgiftsbefrielse måste idrottsföreningarna 

ansöka om avgiftsbefrielse hos kommunen. Det brukar arrangeras bakluckeloppis på 

olika orter i kommunen som är välbesökta och populära.  

Det som saknas i Marks kommun är ett återbruk av byggmaterial. Kommunen kommer 

jobba för att öka marknaden för återbruk av byggmaterial som exempelvis toalettstolar, 

kakel, badkar mm. 
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2.2.5 Återbruk Svenljunga 
VUM, Våra ungdomar vår miljö: 

Här får deltagarna utbildning i praktiskt miljöarbete och kunskap om miljöns betydelse 

för god livskvalitet. Skrotbilar hämtas och omhändertas innan skador som läckage av olja 

och tungmetaller förorenar miljön. Både privatpersoner och företag kan kontakta VUM för 

att bli av med skrotbilar, uttjänta jordbruksredskap, gamla maskiner och annat skrot.  

Allt demonteras i beståndsdelarna som sedan sorteras och lämnas vidare till lämplig 

instans. VUM har även en container vid återvinningsstationen, där kunder kan lämna in 

sina uttjänta cyklar. Dessa repareras och gör funktionsdugliga för återanvändning. 

Snickeriet: 

Här samlas kasserade möbler in från olika kommunala förvaltningar, och dessa 

iordningsställs i ett skick så att de kan återanvändas. 

 

Vintagebutik: 

I Svenljunga har startats en vintagebutik, där gamla kläder och möbler kan lämnas för 

att sedan lagas, lappas ihop och sys om så att de möjliggörs för försäljning genom 

butiken.   

I övrigt finns några loppmarknader som drivs ideellt, någon som har öppet året runt och 

några som håller öppet endast delar av året. Bagage-loppis förekommer också, men då 

främst under vår/sommar. 

  

2.2.6 Återbruk Tranemo  
Återbruk: Nätverk Sverige-Lettland driver secondhandbutiken Återbruk i Limmared. 

Överskottet används till humanitär hjälp i Lettland. Sedan hösten 2010 har Återbruk 

även en container placerad på Återvinningscentralen Returen, här kan besökare lämna in 

möbler, husgeråd, prydnadssaker mm som det vill skänka till verksamheten istället för 

att slänga.  

Byggstenen: Tillsammans med samverkande myndigheter i Tranemo och Ulricehamns 

kommun drivs secondhandbutiken Byggstenen i Tranemo Centrum. Här återvinns, 

repareras och skapas, så kallat ”Re make over”. Intäkterna från försäljningen går bland 

annat till att packa och skicka kläder och saker till Vitryssland och Ukraina genom 

Tjernobyl barnens Oas.  

Runtom i Tranemo kommun finns även enskilda secondhand verksamheter och företag 

som handlar med begagnade prylar, allt ifrån kläder, prydnadsföremål, möbler mm.   
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I övrigt så har de lokala idrottsföreningarna i de större samhällena loppmarknader 

åtminstone en gång per år, oftast på våren. Här kan gamla prylar hitta nya ägare, istället 

för att hamna på sopberget. 

 

2.2.7 Återbruk Ulricehamn 
I kommunen finns flera privata secondhandbutiker samt ett mycket aktivt föreningsliv 

med många regelbundna ”loppisar”.  Skolorna ordnar också populära bytesdagar och 

loppisar med begagnade kläder, leksaker och sportprylar mm.  Även i kyrkans regi 

samlas kläder in till försäljning vårt och höst. Överskottet går sedan till bla Vitryssland.   

Tillsammans med samverkande myndigheter i Tranemo och Ulricehamns kommun drivs 

secondhandbutiken Byggstenen. Här återvinns, repareras och skapas, så kallat ”Re make 

over”. Intäkterna från försäljningen går bland annat till att packa och skicka kläder och 

saker till Vitryssland och Ukraina genom Tjernobyl barnens Oas.  

På återvinningscentralen i Övreskog kan allmänheten lämna in överblivna föremål och 

möbler för försäljning på Överskottslagret. Överskottslagret drivs i kommunal regi och 

faller under Handikappomsorgens dagliga verksamhet. Samarbetet sker med 

Ulricehamns Energi och tanken är att denna verksamhet skall utökas framöver och 

därigenom höja en större mängd avfall upp i avfallstrappan till återvinning och återbruk. 

  

2.2.8 Återbruk Vårgårda 
Möjlighet finns att lämna in möbler, husgeråd mm som säljs vidare av Hjulet 

Secondhand. Sakerna lämnas i container på ÅVC eller direkt till butik. Lions har även 

loppisverksamhet som ordnas varje år. 
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2.3 Avfallshantering i regionens kommuner 
I tabell A.4 ges en generell översikt angående insamling av avfall i regionens kommuner. 

I n sam l in g  –  

Gen er e l l t  

2 0 1 1  
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th

å
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Mängd insamlat 

hushållsavfall (avfall 

från hushåll samt 

därmed jämförligt 

från annan 

verksamhet) 

(Kg/person) 

<380 380− 

499 

500−

650 

>650 601 446 457 484 438 415 303 499 

Mängd insamlat kärl- 

och säckavfall 

(Kg/person) 

<125 125− 

200 

200−

275 

>275 175 188 221 174 176 163 124 224 

Mängd insamlat 

grovavfall 

(Kg/person) 

<70 70− 

169 

170−

310 

>310 304 155 152 212 149 139 90 186 

Mängd insamlat 

förpacknings- och 

tidningsmaterial 

(Kg/person) 

>95 76− 

95 

55− 

75 

<55 76 76 57 75 78 82 72 56 

Total andel farligt 

avfall i kärl- och 

säckavfall (%) 

<0,05 0,05− 

0,17 

0,18

−0,3 

>0,3 - 0,2 - 1 - - - - 

Mängd farligt avfall 

från hushåll som 

samlats in via 

kommunens försorg 

(Kg/person) 

>12,0 5,6− 

12,0 

2,0−

5,5 

<2,0 18,7

7 

8,7 9,11 3,84 14,0

5 

9,96 2,3 15,4 

Miljövänliga 

drivmedel - 

Insamling (%) 

<25 25- 

30 

31-36 >36 - - - - - - - - 

Tab el l  A.4  Visar på en generell bild över insamlingen av avfall i Sjuhärad.
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Mängd hushållsavfall 

till deponi 

(Kg/person) <4 4 - 15 16-30 >30 28 1,04 14,75 12,97 22 19,37 0 13,68 

 

Tab el l  A.5  Visar på återvinning och behandling, samt mängd hushållsavfall till deponi 

som för övrigt är väldigt låg i regionen. 

Mängd producentansvarsavfall (pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat och 

färgat glas, metallförpackningar, tidningar) som insamlats 2011 via ÅVS, ÅVC och genom 

fastighetsnära insamling [Siffror från FTI]. 

Kom m u n   w el l / k ar t . p last  g las m et a l l  t id n in g ar  

Kg / p er son  

Bollebygd  8,33 2,33 27,10 1,59 37 

Borås  8,20 3,10 18,06 1,10 46 

Herrljunga  7,75  3,77 15,29 1,51 29 

Mark  9,87 2,92 19,58 1,85 41 

Svenljunga  14,23  5,03 13,84 1,74 44 

Tranemo  17,92  8,19 17,66 1,96 36 

Ulricehamn  11,87  4,85 23,00 1,86 31 

Vårgårda  6,38  5,56 11,94 1,19 31 

2 .3 .1 Bo l leb y g d  

Bollebygd använder samma insamlingssystem som i Borås med svarta o vita påsar, 

matavfall resp. brännbart. Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.  
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2 .3 .2 Bor ås

Borås använder svarta och vita påsar med optisk sortering för matavfall och brännbart. 

Grovavfall tas o hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS. 

2 .3 .3 Her r l j u n g a

Herrljunga samlar in restavfall som förbränns i Lidköping. Kunden har möjlighet att 

beställa fastighetsnära insamling via entreprenören Ragnsells. Producentavfallet kan 

också lämnas på ÅVS. Grovavfall tas om hand på ÅVC. Matavfall hemkomposteras. 

2 .3 .4 Mar k

Mark använder samma insamlingssystem som i Borås med svarta o vita påsar, matavfall 

resp. brännbart. Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.  

2 .3 .5 Sv en l j u n g a

Svenljunga samlar in restavfall som förbränns i Halmstad. Matavfall hemkomposteras. 

Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.  

 

2 .3 .6 Tr an em o 

Tranemo samlar in restavfall som förbränns i Halmstad. Matavfall hemkomposteras. 

Grovavfall tas om hand på ÅVC och producentavfall på ÅVS.  

 

2 .3 .7 Ul r i ceh am n

Ulricehamn samlar in restavfall som förbränns i Jönköping. Matavfall hemkomposteras. I 

Ulricehamn används avfallskvarnar i ett pilotprojekt. Utredning inväntas innan eventuell 

utökning av avfallskvarnar i Ulricehamn. Grovavfall tas om hand på ÅVC och 

producentavfall på ÅVS. 

2 .3 .8 Vår g år da 

Vårgårda samlar in restavfall som förbränns i Lidköping. Kunden har möjlighet att 

beställa fastighetsnära insamling via entreprenören Ragnsells. Producentavfallet kan 

också lämnas på ÅVS. Grovavfall tas om hand på ÅVC. Matavfall hemkomposteras. 
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2.4 Regionens avfallshantering i tabellform 

Tab el l  A.6  v isar  in sam l in g ssy st em en  i  r eg ion en s k om m u n er  f ö r  k är l  och  

säck av f a l l . 

I n sam l in g ssy st em , 

in sam l in g  k är l -  och  

säck av f a l l  
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Blandat 

matavfall/brännbart (%) 

0 0 100 0 100  100 100 100 A11 

Källsortering, matavfall 

och brännbart (%) 

100 100 0 100 0  0 0 0   

Beskrivning av systemet * 

O
p
ti
b
ag

  

O
p
ti
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ag
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t 
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t 
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t 
  

B
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n
n
b
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t 
  

B
rä

n
n
b
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t 
  

  

*Hemkompostering finns som alternativ i samtliga kommuner. 

Tab el l  A.6  Tre av kom m unerna har utsorter ing av källsorterat  m atavfall och brännbart  

avfall.  Övriga kom m uner har ingen utsortering av m atavfall m ed cent ral behandling. 

Därem ot  erbjuder komm unerna möj lighet  för hem kom postering.  
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Tab el l  A.7  v isar  u t f ö r an d ef o r m en  f ö r  in sam l in g  av  k är l  och  säck av f a l l  i  

r eg ion en s k om m u n er . 

Ut f ö r an d ef o r m , 

in sam l in g  k är l -  

och  säck av f a l l  
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Kommunalägt 

bolag (%, andel 

kostnad) 

0 100 0 0 0  0  0 0 A10 

Privat 

entreprenör (%, 

andel kostnad) 

100 0 100 100 100  100 100 100   

Utförare LBC 

Borås 

Borås 

Energi 

och Miljö 

AB 

Ragn-Sells LBC 

Borås 

LBC 

Borås 

 LBC 

Borås 

Sita Ragn-

Sells 

  

Tab el l  A.7  Sju kommuner har en ent reprenör för häm tningen av hushållsavfallet  m edan 

Borås har et t  kom m unalägt  bolag. 

Tab el l  A.8  v isar  h u r  in sam l in g  av  p r od u cen t an sv ar sf r ak t ion er  f u n g er ar  i  

r eg ion en s k om m u n er . 

Pr od u cen t an sv ar   

–  f ö r p ack n in g ar  och  t id n in g ar  
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ÅVS, Insamlingsplatser  

för tidn. Och förpackn. (st) 

6 82 6 15 14  12 20 6 I11 

En- och två familjshus  

med möjlighet till fni (Ja/Nej) 

Nej Nej Ja Nej Nej  Nej Nej Ja   

Annan typ av insamling Nej Nej Nej Nej  Nej Nej  Nej Nej   

Tab el l  A.8  Herr ljunga och Vårgårda ger m öj lighet  för en-  och tvåfam ilj shus at t  bedriva 

fast ighetsnära insam ling av producentansvarsavfall.  Övriga kom muner ger inte denna 

m öj lighet .  
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Tab el l  A.9  v isar  in sam l in g sm et od er  av  av f a l l  i  r eg ion en s k om m u n er . 
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ÅVC, 

Återvinningscentrale

r (antal) 

1 5 2 1 1  1 1 1 A

1

5 

Mobil ÅVC, turer/år 

och antal stopp/tur 

    19 

stopp 

4 ggr 

    A

1

6 

Mobil 

grovsopinsamling 

turer/år och antal 

stop/tur 

     2 ggr 19 

stopp 

2 ggr 

2ggr  

Budning   Ja  Ja     

Tab el l  A.1 0  Borås har fem  ÅVC: er, Herr ljunga har två st . och övriga har en ÅVC. 

 

Tab el l  A.1 1  v isar  in sam l in g sm et od er  f ö r  f ar l ig  av f a l l  i  r eg ion en s k om m u n er . 

Far l ig t  av f a l l ,  
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Mottagningsplatser 

för farligt avfall - 

bemannade (antal) 

1 6 2 1 1  1 1 2 F

1

1 

Mobil miljöstation, 

turer/år och antal 

stop/tur 

Nej  Nej Nej 19 

stopp 4 

ggr 

14 

stopp 2 

ggr 

14 

stopp 2 

ggr 

19 

stopp 

2 ggr 

6 stopp 

1 ggr 

F

1

5 

Lämnas till 

sopbilen 

      Ja   

Tab el l  A.1 1  Mark, Svenljunga, Tranem o, Ulr iceham n och Vårgårda erbjuder m obil 

m iljöstat ion m ed varierande antal stopp under året . Övriga kom m uner har inte denna 

t jänst . 
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Tab el l  A.1 2  v isar  in sam l in g sm et od er  f ö r  v er k sam h et sav f a l l  i  r eg ion en s 

k om m u n er . 
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Kommunalägt bolag (%, 

andel kostnad) 

0 BEM  

30 % 

0 0  0  0 0 0   

Privat entreprenör (%, 

andel kostnad) 

100 70 % 

flera 

100 100 100  100 100 100   

Största entreprenörer LBC LBC 

STENA 

Ad 

infini. 

Ragn-

Sells 

LBC LBC   LBC  Sita Ragn-Sells, 

Vårgårda 

logistik, Stena 
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Tab el l  A.1 3  Beh an d l in g san läg g n in g ar  i  r eg ion en s k om m u n er . 
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Avfallsförbränning (st) 0 1 0 0 1  0 0 0 A1

3 

Biologisk behandling via kompostering (st) 0 1 0 0 0  0 1 1 A1

3 

Biologisk behandling via rötning (st) 0 1 0 0 0  0 0 0 A1

3 

Deponi i drift (st) 0 1 0 0 0  0 0 0 A1
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Om ja, typ (Inert, Icke farligt avfall, Farligt 

avfall) 
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Lista från Länsstyrelsen 4 12 5 13 10 18 15 5   

 

Behandlingsanläggningar för avfallsförbränning finns i Borås och i Svenljunga, 

Svenljungas anläggning, som ägs av Solör Bioenergi, förbränner endast returträ men 

inget hushållsavfall. Behandlingsanläggningar rörandes biologisk behandling via 

kompostering finns i Borås. Rötning av biologisk behandling (bl.a. matavfall) och 

produktion av biogas sker på Sobacken i Borås. Ingen deponi i regionen tar hand om 

farligt avfall, bara icke farligt avfall. 

 

I regionen finns 1 nedlagd deponi med riskklass 1, den är belägen i Borås. Deponier med 

riskklass 2 finns i Borås och Marks kommuner. I övrigt finns även gamla nedlagda 

deponier i riskklass 3 och 4 i nästan samtliga kommuner. Totalt finns 82 gamla nedlagda 

deponier enligt lista från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
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Bilaga B. Direktiv, lagar och mål 

1 EU-direktiv 
EU har som mål att bli ett s.k. återvinningssamhälle där avfallet utnyttjas som en resurs. 

EU:s regler för avfall handlar om att skydda miljön och människors hälsa genom att 

förebygga eller minska avfallets negativa följder.  

Inom EU finns olika ramdirektiv, men ett specifikt som gäller för alla typer av avfall. 

Ramdirektivet anger vad avfall är och innehåller allmänna principer för hur det ska 

hanteras inom unionens medlemsländer.  

Det grundläggande är att hanteringen av avfall ska ske utan fara för människors hälsa 

och utan att skada miljön. Avfallshanteringen ska ske: 

 Utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur  

 Utan olägenhet genom buller eller lukt  

 Utan att landskapet eller särskilt skyddsvärda områden påverkas negativt. 

Miljödepartementet remitterade ett förslag till nya avfallsregler under hösten 2009 och 

de har nu infört avfallsdirektivet i svensk lagstiftning, främst Miljöbalken och 

Avfallsförordningen. Det nya 15 kapitlet i miljöbalken trädde ikraft den 10 juli 2011 och 

den 9 augusti trädde en ny avfallsförordning i kraft.  

I de nya regelverken lyfts avfallshierarkin fram som prioriteringsordning för lagstiftning 

och politik på avfallsområdet: 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning  

5. Bortskaffande  

Prioriteringsordningen innebär att man ska helst förebygga avfall, i andra hand 

återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller 

under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 889

Regional Avfallsplan Sjuhärad 2012 – 2020 
 

 

 45

2 Miljöbalken 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 och är en samordnad, breddad och skärpt 

miljölagstiftning för en hållbar utveckling. Den smälter samman regler från sexton 

tidigare miljölagar. 

 

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Alla typer av åtgärder 

som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs.  

2.1 15 kap. Avfall och producentansvar 
I 15 kapitlet ”Avfall och producentansvar” i miljöbalken behandlas avfallsrelaterad 

lagstiftning.  Här återfinns bestämmelser om hantering av avfall och producentansvar. 

Definition av avfall.  

Definitioner
Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med. (Denna definition av avfall överensstämmer med vad 

som gäller inom EU.) 

2.1.1 Avfallsinnehavarens ansvar 
Den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt. En bestämmelse om att producenter kan åläggas skyldighet att ta hand 

om avfall finns i 6 §. Bestämmelser om att kommuner har och kan åläggas skyldighet att 

ta hand om avfall finns i 8, 10 och 17 §§. Lag (2003:1187). 

 

2.1.2 Producentansvar 
Producentansvaret innebär att producenter som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 

eller säljer varor eller förpackningar är skyldiga att se till att avfallet samlas in, 

transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 

sätt. Regeringen meddelar bestämmelser om vilka varor eller förpackningar det gäller. 
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2.1.3 Den kommunala renhållningsskyldigheten 
Varje kommun är skyldig att se till att hushållsavfall transporteras till en 

behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas. Kommunen ska ha en 

renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller föreskrifter om hanteringen av 

avfall och en avfallsplan. Bestämmelser finns om hur en renhållningsordning ska 

upprättas och vad den ska innehålla. 

 

Kapitlet innehåller också föreskrifter om hantering av avfall. Avfall som ska transporteras 

bort genom kommunens eller en producents försorg får inte bortskaffas eller återvinnas 

av fastighetsägaren. Kommunen får dock medge undantag från detta. 

 

Kapitlet innehåller även förbud mot nedskräpning och förbud mot dumpning av avfall i 

havet. 

 

Tillstånd till deponering av avfall får endast meddelas om verksamhetsutövaren ställer 

ekonomisk säkerhet eller vidtar annan åtgärd för säkerställande av de skyldigheter som 

gäller för deponeringsverksamheten. Verksamhetsutövaren ska ta betalt för alla 

kostnader som rör avfallsdeponin. 

 

2.2 2011:927 Avfallsförordning  
Denna förordning kompletterar reglerna om avfall och producentansvar i 15 kap. MB med 

mer detaljerade bestämmelser. I bilagor till avfallsförordningen finns avfallskategorier 

samt listor över vilka avfall som tillhör varje kategori. I dessa listor framgår även vilket 

avfall som klassas som farligt avfall. 

 

Förordningen är en del av införlivandet av avfallsdirektivet (EG 2008/98) i svensk 

lagstiftning. I förordningen finns bestämmelser om avfall och avfallshantering.  

Förordningen  
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3 Nationella miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 

och fjorton etappmål. Avfallsfrågor hanteras specifikt i två etappmål och genom 

etappmålen också i flera miljökvalitetsmål och generationsmålet. 

För mer ingående information om miljömålen se www.miljomal.se 

 

3.1 Generationsmålet 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom 

en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. 

Riksdagen ha definierat generationsmålet enligt:  

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

3.2 Miljökvalitetsmålen 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 

till. Avfallsområdet är främst kopplat till miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö, men 

påverkar även miljökvalitetsmålen giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan och ett rikt 

odlingslandskap. 

 

Riksdagen ha definierat miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö enligt:  

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." 

3.3 Etappmålen 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera 

miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.  
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Etappmålen finns inom fem områden: Begränsad klimatpåverkan, Avfall, Biologisk 

mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar.  

Inom avfallsområdet finns två etappmål: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan och 

ökad resurshushållning i byggsektorn. 

 

Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Åtgärder inom avfallsområdet 

påverkar även miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt 

odlingslandskap och generationsmålet.  
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Bilaga C. Avfallsmängder från hushåll 
2004-
Av f a l lsm än g d er  2 0 0 4   

2004 

(2005,2007) 

Av f a l lw e

b

Bo l leb y g

d

2 0 0 4  

Bor ås 

2 0 0 4  

Her r l j u n

g a 2 0 0 4  

Mar k  

2 0 0 4  

Sv en l j

u n g a

2 0 0 7 -  

Tr an e

m o

2 0 0 4  

Ul r iceh a

m n

2 0 0 5  

Vår g år

d a

2 0 0 4  

Mängd 

insamlat kärl- 

och säckavfall 

(ton/år) I 1 1251 17942 1804 5641 1798 2042 3300 2133 

Mängd 

insamlat 

grovavfall 

(ton/år) I 2 

Ingen 

uppgift 14813 721 

1228

7 2200 1037 2340 1676 

Mängd 

insamlat 

förpacknings- 

och 

tidningsmateri

al (ton/år) I 6 

Ingen 

uppgift 7900 640 2772 876 

Ingen 

uppgift 1005 641 

Mängd farligt 

avfall från 

hushåll som 

samlats in via 

kommunens 

försorg 

(ton/år) F 1 

Ingen 

uppgift 1367 40 755 145 54 100 60 
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Jämförelsetabell 2011 

 

  

Härledning från Avfallweb:

I 1  Kär l -  och  säck av f a l l  

Kärl- och säckavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Alltså även hushållsavfall från restauranger, storkök och butiker. 

Matavfall räknas in i begreppet kärl- och säckavfall. Även liknande avfall från andra 

insamlingssystem, t.ex. sopsug och underjordiska behållare.  

 

I 2  Gr ov av f a l l  f r ån  ÅVC och  sep ar at  in sam lad e m än gd er  g r ov av f a l l  

Grovavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 

Både det som samlas in vid ÅVC och via fastighetsnära insamling ingår. 

Verksamhetsavfall och farligt avfall ska ej ingå.  

 2011 

Av f a l l

w eb   Bo l leb y g d  Bor ås 

Her r -  

Mar k

Sv en -

Tr an em o

Ul r ice-  

Vår g år d al j u n g a l j u n g a h am n

Mängd insamlat 

kärl- och säckavfall 

Kg/person 

Ton/år I 1 

 

 

 

176 

1433 

188 

19881 

221 

2051 

174 

5847 

176 

1820 

163 

1913 

124 

3078 

224 

2456 

Mängd insamlat 

grovavfall 

Kg/person 

Ton/år I 2 

 

304 

2484 

155 

16334 

152 

1408 

212 

7128 

149 

1543 

139 

1626 

90 

2232 

186 

2044 

Mängd insamlat 

förpacknings- och 

tidningsmaterial 

Kg/person 

Ton/år I 6 

76 

624 

76 

8039 

57 

533 

75 

2526 

78 

811 

82 

957 

72 

1782 

56 

613 

Mängd farligt avfall 

från hushåll som 

samlats in via 

kommunens försorg 

Kg/person 

Ton/år F 1 

18,77 

153,2 

8,7 

918,3 

9,11 

84,6 

3,84 

129,0 

14,05 

145,2 

9,96 

116,7 

2,3 

57,0 

15,4 

168,8 
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Bilaga D Fraktioner som kan lämnas på 
Återvinningscentral
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Tidningar X X X X X X X X 

Hårdplast  X  X  X   

PVC plast  X    X   

Wellpapp X X X X X X X X 

Brännbart X X X X X X X X 

Ej brännbart   X X X X X X 

Komposterbart X X X X X X X X 

Ris o grenar X X X X X X X X 

Trä X X X X X X X X 

Fyllnadsmas. X X X X X X X X 

Metallskrot X X X X X X X X 

Tryckimpr. X X X X X X X X 

Gips X X  X  X  X 

Isolering  X  X     

Vitvaror X X X X X X X X 

Kyl o frys X X X X X X X X 

Elektronik X X X X X X X X 

Batterier X X X X X X X X 

Farligt avfall X X X X X X X X 

Fallfrukt till biogas  X       

Fettåtervin.  X   X    

Däck på fälg  X X X  X  X 

Däck utan fälg   X X  X  X 

Videoband  X       
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Insamling kläder 

mm 

X X X X X X X X 

Plastförpackn. X X X X X X X X 

Metallförpackn X X X X X X X X 

Pappersförp. X X X X X X X X 

Glasförpackn. X X X X X X X X 

Asbest    X X X X X 

Fönster+båge    X  X X  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Elisabeth Eliason 
Kommunikationsstrateg 
033-35 71 08 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 
Borås Stads mark  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Sammanfattning 
Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget ”Nej till könsdiskriminerande 
reklam på Borås Stads mark” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad.   

Ärendet i sin helhet 
Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) vill att Borås Stad utreder ett 
förbud mot könsdiskriminerade reklam och tar fram etiska riktlinjer mot sådan 
reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger.  

Nuläget 
Borås Stads verksamheter har förhållningssätt och regler inskrivna i avtal som 
har bäring på området. I anslutning till budgetdebatten fattade 
kommunfullmäktige i december 2018 beslut om att Borås Stad inte ska upplåta 
utrymme för rasistisk eller sexistisk reklam. Därmed är den ena av motionens 
två intentioner uppfylld. Nedan följer några exempel på stadens förhållningssätt 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Fritid och folkhälsoförvaltningen ansvarar bland annat för uthyrning av lokaler 
och idrottsanläggningar. I dokumentet Allmänna villkor för hyra av lokaler som 
idrottsanläggningar framgår i punkt 6 att: 

”Det är inte tillåtet att i den hyrda Lokalen: 

Bedriva verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, 
extremism eller annat främlingsfientligt uttryck. 

Nr 19
Svar på motion av Sara Andersson (S) och Therese 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande reklam på 
Borås Stads mark

2018-12-17 Dnr KS 2018-00167 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
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Exkludera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.” 

Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen hyr ut rum i Kulturhuset. Det finns avtal för dessa 
uthyrningar, som i huvudsak innehåller praktisk information samt en skrivning 
om att de som hyr ska vara politiskt och religiöst obundna, om det inte är ett 
politiskt parti som finns representerat i Borås Stad. 

Kanaler Borås Stad förfogar över som erbjuder reklamplats 
utomhus 
Borås Stad har genom Tekniska förvaltningen avtal med en leverantör, 
Clearchannel, som innebär att staden har tillgång till 22 stycken så kallade 
eurosizevitriner (affischskåp) runt om i Borås med omnejd. Planeringen av 
innehållet i dessa affischskåp ansvarar Kommunikationsavdelningen för, och 
det är stadens förvaltningar och bolag som ges möjlighet att visa budskap i 
dessa.  

Ingen aktör skulle tillåtas visa budskap i dessa affischskåp om budskapet skulle 
visa sig bryta mot någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Borås Stad tillsammans med Borås TME förfogar även över tre digitala skyltar 
som står vid infarterna till Borås. Det är Kommunikationsavdelningen som 
tillsammans med Borås TME ansvarar för allt innehåll på dessa skyltar. 
Naturligtvis beaktas även här de sju diskrimineringsgrunderna i denna 
budskapsplanering. 

Andra aktörer i Borås 
Företaget Clearchannel har ca 270 affischskåp runt om i Borås med omnejd, 
bland annat vid busshållplatser, där de säljer reklamplats till framför allt 
kommersiella kunder. Företagets policy är att förhålla sig till god reklamsed, 
vilket i deras fall betyder att VD granskar kundernas kampanjer som skulle 
kunna uppfattas som tveksamma. Det har hänt att företaget har avrått och vid 
några tillfällen helt sagt nej till en kunds kampanj.  

Frågan om mark 
Värt att notera i sammanhanget är att det inte är Borås Stad som upplåter mark 
för uthyrning till reklamrelaterade ärenden; staden yttrar sig endast till 
Polismyndigheten som i sin tur utfärdar upplåtelse. Staden kan dock ställa 
villkor som i sådana fall behöver förenas med tillståndet.  

Omvärlden 
Stockholms Stad 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 11 juni 2018 att fastställa 
etiska riktlinjer för utomhusreklam på stadens mark. Stockholms stad har dock 
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Exkludera någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.” 

Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen hyr ut rum i Kulturhuset. Det finns avtal för dessa 
uthyrningar, som i huvudsak innehåller praktisk information samt en skrivning 
om att de som hyr ska vara politiskt och religiöst obundna, om det inte är ett 
politiskt parti som finns representerat i Borås Stad. 

Kanaler Borås Stad förfogar över som erbjuder reklamplats 
utomhus 
Borås Stad har genom Tekniska förvaltningen avtal med en leverantör, 
Clearchannel, som innebär att staden har tillgång till 22 stycken så kallade 
eurosizevitriner (affischskåp) runt om i Borås med omnejd. Planeringen av 
innehållet i dessa affischskåp ansvarar Kommunikationsavdelningen för, och 
det är stadens förvaltningar och bolag som ges möjlighet att visa budskap i 
dessa.  

Ingen aktör skulle tillåtas visa budskap i dessa affischskåp om budskapet skulle 
visa sig bryta mot någon av lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Borås Stad tillsammans med Borås TME förfogar även över tre digitala skyltar 
som står vid infarterna till Borås. Det är Kommunikationsavdelningen som 
tillsammans med Borås TME ansvarar för allt innehåll på dessa skyltar. 
Naturligtvis beaktas även här de sju diskrimineringsgrunderna i denna 
budskapsplanering. 

Andra aktörer i Borås 
Företaget Clearchannel har ca 270 affischskåp runt om i Borås med omnejd, 
bland annat vid busshållplatser, där de säljer reklamplats till framför allt 
kommersiella kunder. Företagets policy är att förhålla sig till god reklamsed, 
vilket i deras fall betyder att VD granskar kundernas kampanjer som skulle 
kunna uppfattas som tveksamma. Det har hänt att företaget har avrått och vid 
några tillfällen helt sagt nej till en kunds kampanj.  

Frågan om mark 
Värt att notera i sammanhanget är att det inte är Borås Stad som upplåter mark 
för uthyrning till reklamrelaterade ärenden; staden yttrar sig endast till 
Polismyndigheten som i sin tur utfärdar upplåtelse. Staden kan dock ställa 
villkor som i sådana fall behöver förenas med tillståndet.  

Omvärlden 
Stockholms Stad 
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutade den 11 juni 2018 att fastställa 
etiska riktlinjer för utomhusreklam på stadens mark. Stockholms stad har dock 
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inte formulerat egna riktlinjer utan har valt att låta samma riktlinjer som 
branschorganet Reklamombudsmannen (RO) har, gälla även för dem.  

RO prövar könsdiskriminerande reklam utifrån tre kriterier: 

”1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan 
anses kränkande (objektifierande reklam).  

2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom 
framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande 
reklam).  

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart 
könsdiskriminerande för kvinnor eller män.” 

Dessa kriterier utgör således Stockholms stads etiska riktlinjer och omfattar 
reklamvitriner som en leverantör upplåter inom ramen för ett avtal om 
stadsinformation och offentliga toaletter i Stockholm. Idag är det mindre än 25 
procent av all utomhusreklam i Stockholm som omfattas av detta avtal och 
därmed av stadens etiska riktlinjer. Anmälningar mot könsdiskriminerade 
reklam i dessa fall granskas av Stockholms stads trafikkontor där 
trafikdirektören har delegation att fatta beslut om att åtgärda reklamen. Under 
det år som Stockholms stads etiska riktlinjer har funnits, har endast ett fåtal 
beslut fattats, men trafikkontoret förutspår en ökning, eftersom en 
påverkansorganisation agerar för att reklam ska anmälas.  

Dessutom genomför Stockholms stads trafikkontor ett årligt dialogmöte med 
Reklamombudsmannen, Sveriges Kommunikationsbyråer (branschorganisation 
för reklambyråer), Sveriges Annonsörer (intresseorganisation för annonsörer) 
och Sveriges Kvinnolobby. Dessa organisationer har sina huvudkontor/finns 
representerade i Stockholm.  

Om reklamlagstiftning i Sverige 
Reklambranschen styrs, förutom av svensk lagstiftning och EU-direktiv, av 
Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce, 
ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. ICC har under många 
år varit normgivande för hur god marknadsföring och reklam ska utformas. 

I artikel fyra i ICC:s regler fastställs bland annat: 

”Marknadskommunikation ska respektera mänsklig värdighet. 
Marknadskommunikation får inte uppamma eller överse med någon form av 
diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst, 
religion, kön ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.” 

I Sverige är det således den fristående stiftelsen Reklamombudsmannen som 
kontrollerar att ICC:s regler följs i Sverige. De har vidareutvecklat ICC:s artikel 
fyra och prövar könsdiskriminerande reklam utifrån de tre kriterier som finns 
omnämnda på sidan tre. Dessa tre punkter från RO:s regelverk är de som även 
utgör Stockholms stads etiska riktlinjer.  
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RO prövar varje år reklam som anmäls utifrån en rad olika prövningsgrunder. 
Statistik från deras webbsida, reklamombudsmannen.org, visar att 
könsdiskriminerade reklam är den vanligaste prövningsgrunden. Under både 
2017 och 2018 gällde 37 procent av samtliga beslut könsdiskriminering. Det 
innebär för 2017 att 86 beslut gällde könsdiskriminering, varav 33 fälldes och 
under 2018 var siffrorna 66 beslut varav 29 fälldes. Hittills i år finns 19 beslut 
varav 7 har fällts.  

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan göra en anmälan till RO 
via deras webbsida, https://www.reklamombudsmannen.org/ 

Stadsledningskansliets åtgärder 
Stadsledningskansliet kommer att 

- genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att 
reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 
genom Reklamombudsmannens arbete.  

- föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom 
Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse 
att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras 
evenemang.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 
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RO prövar varje år reklam som anmäls utifrån en rad olika prövningsgrunder. 
Statistik från deras webbsida, reklamombudsmannen.org, visar att 
könsdiskriminerade reklam är den vanligaste prövningsgrunden. Under både 
2017 och 2018 gällde 37 procent av samtliga beslut könsdiskriminering. Det 
innebär för 2017 att 86 beslut gällde könsdiskriminering, varav 33 fälldes och 
under 2018 var siffrorna 66 beslut varav 29 fälldes. Hittills i år finns 19 beslut 
varav 7 har fällts.  

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan göra en anmälan till RO 
via deras webbsida, https://www.reklamombudsmannen.org/ 

Stadsledningskansliets åtgärder 
Stadsledningskansliet kommer att 

- genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att 
reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam 
genom Reklamombudsmannens arbete.  

- föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom 
Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse 
att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras 
evenemang.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 

 

Motion                                                                                                       

 

Nej till könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark  

Dagligen i vår vardag möts vi av reklam. Till skillnad från våra nordiska grannar finns det idag ingen 
lag som mot könsdiskriminerande reklam och företag tillåts därmed att publicera könsdiskriminerande 
reklam helt utan sanktioner. Det bidrar till att vi i Sverige omgärdas av reklam fylld med stereotypa 
könsroller som, utöver att locka till konsumtion, bidrar till en snäv bild av hur män respektive kvinnor 
enligt normen ska se ut.  

Trots att det årligen görs cirka 250 anmälningar rörande sexistisk och könsdiskriminerande reklam till 
Reklamombudsmannen så fortsätter reklamen att mata oss med onaturliga skönhetsideal och 
objektifiering av kvinnor. En sådan skildring av könen i reklam kan få långtgående konsekvenser och 
skapa snedvriden kroppsbild och låg självkänsla, något som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa och 
ätstörningar. När Sveriges Kvinnolobby 2013 genomförde en enkätundersökning om reklam och hälsa 
så visade det sig att 9 av 10 kvinnor i åldrarna 13-30 hade kommit i kontakt med reklam som fick dem 
att vilja ändra sitt utseende. Lika många kvinnor angav även att de på grund av objektifierande reklam 
hade mått dåligt över sitt utseende och/eller sin vikt.  

Vårt samhälle bör agera mot detta. Som ett första led tog Stockholms stad i december beslutet att införa 
ett förbud mot sexistisk och rasistisk reklam i utomhusmiljöer. Vi har ett ansvar över de utomhusmiljöer 
som Borås Stad äger. Offentliga arenor ska vara välkomnande och trygga för alla, oavsett 
könstillhörighet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att  

- Borås Stad utreder ett förbud mot könsdiskriminerande reklam och tar fram förslag till etiska 
riktlinjer mot sådan reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger. 

 

 

Sara Andersson (S) 

Therése Björklund (S) 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
I beslutet deltar ej Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till 
förmån för sitt förslag, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 

Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut. 

Nr 20
Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad.

2018-12-17 Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Reservationer 
I beslutet deltar ej Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till 
förmån för sitt förslag, se bilaga.            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 

Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut. 
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Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   
 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Det finns klara fördelar med att just Stadsparksbadet skulle kunna bedrivas i 
entreprenadform. Till skillnad från andra kommunala simhallar i Borås, finns 
ingen föreningsverksamhet kopplad till anläggningen. I lokalerna bedrivs redan 
idag kommersiell verksamhet. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 
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 Kommunfullmäktige 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls            

Ärendet i sin helhet 
Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Det finns klara fördelar med att just Stadsparksbadet skulle kunna bedrivas i 
entreprenadform. Till skillnad från andra kommunala simhallar i Borås, finns 
ingen föreningsverksamhet kopplad till anläggningen. I lokalerna bedrivs redan 
idag kommersiell verksamhet. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 
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Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Dessa förutsättningar skulle kunna uppfyllas i en entreprenad eller 
genom försäljning. 

Kommunstyrelsen föreslår i linje med uppdraget att motionen bifalls. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara genomfört i kommande bokslut. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 
2. Motion från Joakim Malmberg 
3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   
 

 

För Moderaterna     

Annette Carlson  
Martin Nilsson  
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 
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Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 
 
 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås bifalles.          

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är främst en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som 
inte når eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når 
målen och är inte i behov av särskilt stöd.  Trots detta visar forskningen att elevgruppen 
Särskilt begåvade, vilket motsvara cirka fem procent av det totala elevunderlaget, utgör 25 
procent av de elever som underpresterar. Forskningen visar även att cirka 40 procent av 
elevgruppen Särskilt begåvade inte har en fungerande skolgång. Därmed är det inte 
förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning placeras i en särskild 
undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Den föreslagna SU-gruppen är inte avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats, dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd 
med pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven.  

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen anser att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med det 
pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses som ett 
välbehövligt komplement. 
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Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
I Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår hävdas det att det inte är förenligt 
med skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild 
undervisningsgrupp.  

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp, hävdar Grundskolenämnden i sitt remissvar.  

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i 
sämsta fall röjer en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående 
schweizisk långtidsstudie att endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en 
fungerande skolgång. Forskargruppen konstaterade att 25 % av de som underpresterar, 
uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade.  

Vi kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar 
och/eller når ej de kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar 
kunskapskraven, kan inte användas som en förevändning att inte ge de i elevgruppen som 
inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

Påståendet att Särskilt stöd endast ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte 
nå målen är direkt felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges 
till elever som når kunskapskraven:  

”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”  

Ur ett juridiskt perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild 
undervisningsgrupp behövs för att skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens 
stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den grupp som eleven normalt tillhör. I 
tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska funktionsnedsättningar, 
språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan tillgodoses i en 
annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  
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Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
I Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår hävdas det att det inte är förenligt 
med skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild 
undervisningsgrupp.  

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp, hävdar Grundskolenämnden i sitt remissvar.  

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i 
sämsta fall röjer en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående 
schweizisk långtidsstudie att endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en 
fungerande skolgång. Forskargruppen konstaterade att 25 % av de som underpresterar, 
uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade.  

Vi kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar 
och/eller når ej de kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar 
kunskapskraven, kan inte användas som en förevändning att inte ge de i elevgruppen som 
inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

Påståendet att Särskilt stöd endast ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte 
nå målen är direkt felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges 
till elever som når kunskapskraven:  

”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”  

Ur ett juridiskt perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild 
undervisningsgrupp behövs för att skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens 
stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den grupp som eleven normalt tillhör. I 
tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska funktionsnedsättningar, 
språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan tillgodoses i en 
annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

Den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 
utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk föreligger 
att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 
kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen bedömer också att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med 
det pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses 
som ett välbehövligt komplement. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 
Kommunalråd  Ledamot 
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Motion: Särskilt begåvade elever 
 
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”   
(Skollagen kapitel 1. Paragraf 4) 
 
Ungefär fem procent av våra elever räknas som särskilt begåvade. I varje klass finns i snitt 1–
3 elever som är särskilt begåvade. De behöver i de flesta fall andra utmaningar än sina 
klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen med att elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 
 
2014 upprättade Borås kommun tillsammans med sex andra kommuner, en handlingsplan 
för särskilt begåvade barn och elever. Handlingsplanen reviderades 2016. Syftet med denna 
handlingsplan är, att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt 
att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger, vilket därmed höjer 
undervisningens kvalitet. I handlingsplanen används ordet ”uppmärksamma” istället för 
”identifiera”, eftersom särskild begåvning inte är förenad med en diagnos. Det har 
förekommit, att särskilt begåvade barn och elever har tillskrivits diagnoser på grund av att de 
till exempel uppfattats som stökiga, men detta beteende har i stället orsakats av att 
undervisningen inte varit tillräckligt stimulerande.  
 
Barn eller elever med särskild begåvning, tenderar att känna sig missförstådda och tappar 
lusten till lärande. De följer inte alltid skolans normer och kan då upplevas som krångliga och 
socialt missanpassade. Roland S Persson har i en studie undersökt 287 särskilt begåvade 
vuxna om hur de upplevde svenska skolan. 92 % beskrev att de i skolan bemötts mycket 
negativt och som en följd därav har de utvecklat betydande psykosociala problem. Flera har 
till och med haft funderingar om självmord. 
 
Att det svenska skolsystemet är illa rustat att hantera denna elevgrupp, blir uppenbart ur ett 
internationellt perspektiv. I en PISA-undersökning kunde man utläsa andelen 
högpresterande elever i respektive land; Singapore 40 procent, Liechtenstein 25 procent, 
Nederländerna 19 procent, Tyskland 18 procent, Finland 15 procent och Sverige 8 procent. 
Andelen svagpresterande i samma undersökning är också anmärkningsvärd; Singapore 8 
procent, Sydkorea 9 procent, Finland 12 procent, Liechtenstein 14 procent och Sverige hela 
27 procent. PISA-undersökningen visar att vårt skolsystem inte klarar av, varken att ge våra 
allra mest begåvade elever eller de med sämre förutsättningar, den undervisning de 
behöver. 
 
I Borås Stad har vi i det pågående arbetet med att implementera ovan nämnda 
handlingsplan, bland annat haft seminarier kring särbegåvning för lärare, specialpedagoger 
och vårdnadshavare med erfarenhet av denna. Borås stad har genomfört konferenser för 



kommunfullmäktiges handlingar  |  20 februari 2020

 B 913

Borås Stad 
2019-02-21 

Motion 

 

samtliga rektorer i grundskolan och förskolechefer. Dessutom har olika dokument 
presenterats samtidigt som diskussioner på yrkesnätverk för personal inom elevhälsan har 
genomförts. Att informera och öka kompetensen hos kommunens personal kring särskilt 
begåvade barn och elever är givetvis ett viktigt första steg. Det är också självklart att 
undervisningen i största möjliga mån ska vara utformad så, att även de särskilt begåvade har 
en möjlighet att trivas och utveckla sin fulla potential. Sverigedemokraterna föreslår, i de fall 
där den ordinarie undervisningen misslyckas, Borås Stad ska erbjuda särskild 
undervisningsgrupp (SU-grupp) för dessa elever med särskild begåvning. 
 
I Skollagen (10 kapitlet 9 §) gäller, att tester och prov inte får utgöra villkor för antagning 
eller grund för urval till eller inom en skolenhet. Därför bör elevhälsan i samråd med 
pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 
undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 
 
 
Yrkande 
Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige besluta, 
Att Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

Särskilt begåvade elever.  

 
 
För Sverigedemokraterna 
Anders Alftberg  
Andreas Exner 
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Alternativt beslutsförslag 
 

I remissvaret görs en rad antaganden som är anmärkningsvärda: 

1. ”Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte 
som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp” 

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i sämsta fall röjer 
en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående schweizisk långtidsstudie att 
endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en fungerande skolgång. Forskargruppen 
konstaterade att 25 % av de som underpresterar, uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade. Vi 
kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar och/eller når ej de 
kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar kunskapskraven, kan inte användas som en 
förevändning att inte ge de i elevgruppen som inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

2. ”I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av en annan undervisningsgrupp 
(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till 
elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt begåvning når målen 
och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp” 

Påståendet att Särskilt stöd ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen är direkt 
felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges till elever som når kunskapskraven: 
”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I ett juridiskt 
perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild undervisningsgrupp behövs för att 
skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den 
grupp som eleven normalt tillhör. I tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska 
funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan 
tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Avslutningsvis bör det påpekas att den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med 
Särskild begåvning, utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med pedagoger, 
vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av undervisningsgrupp är till gagn 
för eleven.  

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

 

Att  Grundskolenämnden tillstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt översänder svaret 
till Kommunstyrelsen.               

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 

Martin Sörbom 
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Alternativt beslutsförslag 
 

I remissvaret görs en rad antaganden som är anmärkningsvärda: 

1. ”Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte 
som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp” 

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i sämsta fall röjer 
en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående schweizisk långtidsstudie att 
endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en fungerande skolgång. Forskargruppen 
konstaterade att 25 % av de som underpresterar, uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade. Vi 
kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar och/eller når ej de 
kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar kunskapskraven, kan inte användas som en 
förevändning att inte ge de i elevgruppen som inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

2. ”I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av en annan undervisningsgrupp 
(särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till 
elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt begåvning når målen 
och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp” 

Påståendet att Särskilt stöd ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte nå målen är direkt 
felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges till elever som når kunskapskraven: 
”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” I ett juridiskt 
perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild undervisningsgrupp behövs för att 
skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den 
grupp som eleven normalt tillhör. I tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska 
funktionsnedsättningar, språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan 
tillgodoses i en annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  

Avslutningsvis bör det påpekas att den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med 
Särskild begåvning, utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk 
föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med pedagoger, 
vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av undervisningsgrupp är till gagn 
för eleven.  

 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna, 

 

Att  Grundskolenämnden tillstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt översänder svaret 
till Kommunstyrelsen.               

 

För Sverigedemokraterna 

Anders Alftberg 

Martin Sörbom 

 

 

Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Nilsson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-05-28 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00038 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över motion: Särskilt begåvade elever 

Grundskolenämndens beslut 
Grundskolenämnden avstyrker motionen Särskilt begåvade elever, samt 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 
elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 

Sammanfattningsvis är särskilt begåvade elever ingen homogen grupp, varje 
elev behöver mötas utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är 
generellt en elevgrupp som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de 
inte som grupp är aktuella för särskild undervisningsgrupp. 
Grundskoleförvaltningen konstaterar dock att det finns ett behov av att 
fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 
stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor.               

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har ombetts svara på remissen Motion: Särskilt begåvade 
elever och avstyrker motionen.   

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion. Motionären föreslår att: 

- Grundskolenämnden ska uppdras upprätta särskild 
undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever. 
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Särskilt begåvande elever 
Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild 
begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det 
handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund, 
utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. 

Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror 
på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10 
procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland 
finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en 
extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande 
sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets 
stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1 
procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som 
prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande 
betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 
uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte 
särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande. 

 

Stöd till särskilt begåvade elever 
I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever 
som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och 
stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen 
behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade 
elever.  

Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta 
särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna 
metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och 
får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden 
där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart 
tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning 
(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och 
aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen 
exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i 
spetsundervisning i ett specifikt ämne).   

Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk 
att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis 
frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög 
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Särskilt begåvande elever 
Enligt Skolverket finns det inte någon enhetlig accepterad definition av särskild 
begåvning. En definition som kan vara till hjälp för att förstå vilka individer det 
handlar om är denna, som inte bygger på en specifik vetenskapsteoretisk grund, 
utan är en allmän definition för praktisk tillämpning:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 
osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. 

Hur stor andel av en population som kan betraktas som särskilt begåvad beror 
på vilken definition som väljs. Det finns modeller som räknar med 2–10 
procent av en population, och modeller som räknar med 15–20 procent. Ibland 
finns anledning att särskilja den grupp av särskilt begåvade elever som har en 
extremt hög begåvning, eftersom deras begåvning skiljer sig på ett avgörande 
sätt från den hos andra särskilt begåvade. Dessa benämns i Skolverkets 
stödmaterial med samlingsbegreppet extremt begåvade och utgör mindre än 1 
procent av en population. Begåvningen – förmågan – är inte samma sak som 
prestationen, alltså det eleven faktiskt visar upp. Termen högpresterande 
betecknar de som presterar goda resultat. Högpresterande elever utgör 
uppskattningsvis 15–20 procent av populationen. Alla högpresterande är inte 
särskilt begåvade, och alla särskilt begåvade är inte högpresterande. 

 

Stöd till särskilt begåvade elever 
I skollagen kapitel 3 paragraf 2 framgår det att ”Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” Elever 
som har uppmärksammats som särskilt begåvade har rätt att få ledning och 
stimulans som matchar deras behov. Det kan betyda att undervisningen 
behöver utformas på två till fem olika nivåer för att även möta särskilt begåvade 
elever.  

Borås Stad är en av sju svenska kommuner som tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handlingsplan för att möta 
särskilt begåvade elever. I handlingsplanen ges förslag på tre vedertagna 
metoder för att möte särskilt begåvade elever; acceleration (eleven arbetar och 
får undervisning i en snabbare takt än sina jämnåriga kamrater inom områden 
där de är särskilt begåvade, ett annat sätt kan vara att barnets skolstart 
tidigareläggs eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser), berikning 
(eleven får fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas) och 
aktiviteter utanför skolan (eleven får göra något som inte ingår i läroplanen 
exempelvis att träffa andra särskilt begåvade elever eller delta i 
spetsundervisning i ett specifikt ämne).   

Om skolan misslyckas att möta särskilt begåvade elever finns det en ökad risk 
att eleverna inte mår väl i skolan och det kan visa sig genom exempelvis 
frånvaro, utåtagerande beteende eller prestationsångest. När elever har en hög 
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frånvaro, uppvisar psykisk ohälsa eller utåtagerande beteende bör skolan 
överväga särskild begåvning som en möjlig orsak. 

I skollagen kapitel 3 paragraf 11 framgår det att särskilt stöd kan ges i form av 
en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Särskilt stöd ges till elever som inte 
når målen, eller riskerar att inte nå målen. De flesta eleverna med en särskilt 
begåvning når målen och är därmed inte i behov av särskilt stöd och kan inte 
heller enligt lagen ingå i en särskilt undervisningsgrupp.  En elev i behov av 
särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. Detta ska ske under 
förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger bättre förutsättningar 
att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie undervisningsgrupp 
gör. 

 

Slutsats 
Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp, varje elev behöver mötas 
utifrån hens förutsättningar. Särskilt begåvade elever är generellt en elevgrupp 
som oftast klarar kunskapskraven vilket innebär att de inte som grupp är 
aktuella för särskild undervisningsgrupp. Grundskoleförvaltningen konstaterar 
dock att det finns ett behov av att fortsätta att utveckla arbetet att: 

- uppmärksamma särskilt begåvade elever tidigt, 

- utveckla metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför 
skolan, här har elevhälsans alla professioner en viktig roll att 
stödja pedagogerna, 

- öka samarbetet mellan skolor. 

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt alternativa 
beslutsförslag. (bilaga till protokollet) 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Särskilt begåvade elever.                        
                             

Samverkan 
Information i FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
sitt yrkande, se bilaga.      

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som inte når 
eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når målen och 
är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att 
elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår det att det inte är förenligt med 
skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild undervisningsgrupp.  

Nr 21
Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): Särskilt begåvade elever

2018-12-17 Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 
2019-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.        

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
sitt yrkande, se bilaga.      

Sammanfattning 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som inte når 
eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når målen och 
är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att 
elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Ärendet i sin helhet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 
Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår det att det inte är förenligt med 
skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild undervisningsgrupp.  
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I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 
särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 
Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 
placeras i en särskild undervisningsgrupp.  

I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 
och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 
varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 
begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 
om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 
Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

 

Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 
3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 
4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
 

 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.             

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.     

Sammanfattning 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

   

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 

Nr 22
Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför pröv-
ningen av strandskydd från Miljö- och konsument-
nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden

2018-12-17 Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kristina Sköld 
Handläggare 
 

SVAR PÅ MOTION 
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Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.             

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.     

Sammanfattning 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

   

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
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Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.                

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför 
nästa mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 

     PF1 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-12-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00228 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är bifallen.                       

Sammanfattning 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för både yttrande och prövning.        

Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden.    

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
bifallen. 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att 
överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i 
strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö-och 
konsumentnämnden- med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att 
enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.                
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Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 
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Motionen har skickats på remiss till Miljö-och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Yttranden 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till motionens förslag. Detta för 
att sökanden bara behöver ha kontakt med en förvaltning och att 
handläggningstiden för båda ärenden bör generellt sett bli enklare att förutspå 
då det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda 
prövningarna.  

Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska 
överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen.   

Nämnden vill dock betona vikten av att man ser över resursfördelningen och 
behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö-och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när 
det gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och 
andra generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är 
viktiga att tillgå.  

Miljö-och konsumentnämnden föreslår avslag på motionen och anser inte 
prövningen av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Om prövningen skulle flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden anser nämnden att 
Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som krävs för att 
självständigt kunna hantera strandskyddsärenden. Om prövningen flyttas 
förutsätter nämnden att det inte leder till en neddragning av antalet 
kommunbiologer eller en flytt av personal mellan förvaltningarna. Under 
förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden skaffar sig den kompetens som 
krävs bedömer Miljö-och konsumentnämnden att handläggningstiden kommer 
förbli densamma oavsett handläggande förvaltning.  

Nämnden menar att en flytt av prövningen skulle kunna innebär en ökad 
tydlighet gentemot boråsarna då man bara behöver vända sig till en förvaltning i 
det initiala skedet vid byggärenden. Men strandskyddsdispensen och bygglov 
kan inte ges i samma beslut. Det är två skilda prövningar utifrån olika 
lagstiftningar. Bygglov och förhandsbesked kan prövas parallellt med 
strandskyddet men rekommendationen är att invänta beslut om 
strandskyddsdispens. Besluten om strandskyddsdispens ska alltid skickas till 
Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att bedöma 
om de vill överpröva ärendet. 

 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen noterar att Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en 
flytt av standskyddsprövningen och dess potential att bidra till ökad effektivitet 
och transparens i handläggningen av bygglov. Att konsultera Miljö- och 
konsumentförvaltningen vid behov framstår ur effektivitetssynpunkt som en 
väsentligt bättre lösning än att alltid – oavsett ärendets komplexitet – låta båda 
förvaltningar göra varsin bedömning. Ingen tjänar på överarbete i 
myndighetsutövningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses 
bifallen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion- Överför prövningen av strandskydd från Miljö-och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
2. Yttrande- Miljö-och konsumentnämnden 
3. Yttrande-Samhällsbyggnadsnämnden   

 
 

För Allianspartierna 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Att få till stånd mer byggnation i natursköna, attraktiva lägen är av stor vikt för att Borås ska 
kunna bli en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. För att det ska bli möjligt behövs ett 
ökat helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsfrågorna och färre hinder för byggande. 
Beslutsprocessen inför byggnation får aldrig bli mer snårig än nödvändigt.  

Tyvärr finns det i dag flera exempel på hur så är fallet. Ett sådant är att yttrande över 
byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden – med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser vi att enbart 
Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.  

Förslaget handlar inte om att på något sätt minska kraven vid strandnära byggnation. 
Prövningen skulle även fortsättningsvis ske utifrån lagstiftningen. Utfallet borde alltså i regel 
bli detsamma. Precis som vid annan byggnation, skulle byggobjektet då i sin helhet bedömas 
av en nämnd.  

Som kommuninvånare ska det vara enkelt att följa vilka som står bakom ett beslut och 
därigenom kunna utkräva ansvar från dessa. När beslut fattas eller yttrande görs av fler 
instanser, än nödvändigt, undermineras den principen. När yttrande av strandskydd görs 
utifrån samma lagstiftning av två olika nämnder finns en risk för förvirring hos den sökande 
om vem som egentligen är beslutsfattare. Det är raka motsatsen till vad som borde 
känneteckna den kommunala service Borås Stad i alla lägen ska stå för.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Prövning av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  

Annette Carlson (M)  

Lars-Gunnar Comén (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  
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Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden  

Att få till stånd mer byggnation i natursköna, attraktiva lägen är av stor vikt för att Borås ska 
kunna bli en ännu mer attraktiv stad att bo och leva i. För att det ska bli möjligt behövs ett 
ökat helhetsgrepp kring samhällsbyggnadsfrågorna och färre hinder för byggande. 
Beslutsprocessen inför byggnation får aldrig bli mer snårig än nödvändigt.  

Tyvärr finns det i dag flera exempel på hur så är fallet. Ett sådant är att yttrande över 
byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden – med formell prövning av den senare. För att förkorta 
beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser vi att enbart 
Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för yttrande och prövning.  

Förslaget handlar inte om att på något sätt minska kraven vid strandnära byggnation. 
Prövningen skulle även fortsättningsvis ske utifrån lagstiftningen. Utfallet borde alltså i regel 
bli detsamma. Precis som vid annan byggnation, skulle byggobjektet då i sin helhet bedömas 
av en nämnd.  

Som kommuninvånare ska det vara enkelt att följa vilka som står bakom ett beslut och 
därigenom kunna utkräva ansvar från dessa. När beslut fattas eller yttrande görs av fler 
instanser, än nödvändigt, undermineras den principen. När yttrande av strandskydd görs 
utifrån samma lagstiftning av två olika nämnder finns en risk för förvirring hos den sökande 
om vem som egentligen är beslutsfattare. Det är raka motsatsen till vad som borde 
känneteckna den kommunala service Borås Stad i alla lägen ska stå för.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Prövning av strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  

Annette Carlson (M)  

Lars-Gunnar Comén (M)  

Niklas Arvidsson (KD)  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 
Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
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samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
 
   
   
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

YTTRANDE Sida 
1(2) 

 Datum 
2019-04-24 

Diarienummer 
Ciceron 2019-00060 

 Kommunstyrelsen 

 
 

Remiss: Motion: Överför prövningen av strandskydd från 
Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Avsändarens diarienummer: KS 2019-00228 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen att överföra prövningen av 
strandskydd till Samhällsbyggnadsnämnden med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att även tillsynen av 
strandskyddsområden överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämnden anser att det kommer förenkla för den som vill bygga inom 
strandskyddsområde att endast behöva vända sig till en myndighet inom kommunen, 
men vill samtidigt påpeka vikten av att se över resursfördelning, samt behov av 
utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning, vid en 
eventuell flytt av prövningen. Det framgår inte av motionen om även tillsynen av 
strandskyddsområden ska överflyttas till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av 
den uppfattningen att såväl prövningen som tillsynen ska överföras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i ansvarsfördelningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på motionen 
”Överför prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnads-nämnden” 
 
I dagsläget handläggs ansökningar om strandskyddsdispens av Miljö- och 
konsumentnämnden. I många av fallen avser ansökan en bygglovspliktig åtgärd, som 
kräver separat handläggning i bygglovsfrågan av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att sökanden ska inhämta beslut från 2 olika förvaltningar inom Borås Stad 
för att få tillstånd att utföra sin byggnation, vilket kan skapa viss förvirring. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser fördelar med att prövningen samordnas till en och 
samma nämnd/ förvaltning. Sökanden behöver endast ha en kontakt med 
kommunen, och kan få löpande besked av en och samma handläggare om vilken 
status det är på båda dennes ansökningar. Dessutom minimeras risken att 
handläggningen av ett bygglov fortgår om det visar sig bli svårt att få en 
strandskyddsdispens beviljad (eller tvärtom), vilket kan leda till onödiga kostnader för 
den som vill bygga. 
 
Handläggningstiden för de båda ärendena bör generellt sett bli enklare att förutspå då 
det ofta kommer vara samma handläggare som ansvarar för båda prövningarna. 
Dessutom faller det sig då naturligt att platsbesök för de båda prövningarna 
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samordnas till ett och samma tillfälle, vilket sparar både tid och resurser. Det framgår 
inte av motionen om även tillsynen av strandskyddsområden ska överflyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är av den uppfattningen att såväl prövningen 
som tillsynen ska överföras till Samhällsbyggnadsnämnden för att undvika otydlighet i 
ansvarsfördelningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill dock betona vikten av att man ser över 
resursfördelningen och behovet av utbildningsinsatser till Samhällsbyggnadsnämnden 
och dess förvaltning vid en eventuell överföring av strandskyddsprövningar. Det 
behöver dessutom säkerställas att det i fortsättningen kommer finnas resurser 
tillgängliga hos Miljö- och konsumentnämnden som kan agera remissinstans när det 
gäller strandskyddsprövningar i områden med värdefull naturmiljö, och andra 
generellt svårare prövningar, där expertkunskaper i naturskyddsfrågor är viktiga att 
tillgå. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
Morgan Hjalmarsson 
Ordförande 
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Kungsgatan 55 

Hemsida 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulf Johanson 
Handläggare 
033-35 70 68 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-01-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): 
Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsfirandet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.       

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, se 
bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 
lämnat in förslaget ”Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsjubileet” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Stefan Lindborg (V) vill att Kulturnämnden ges i uppdrag att smycka staden 
med skyltar som uppmärksammar stadens historia i samband med att Borås 
fyller 400 år 2021. Motionären vill att 400-årsjubileet ska uppmärksammas inte 
bara under jubileumsåret, utan också i form som stannar kvar i stadsbilden för 
längre tid. Lindborg föreslår skyltar som berättar om händelser, byggnader, 
människor och genomgripande processer i stadens historia. 

Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag 
att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En 
utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 
år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat 
förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att 
med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och 
liknande. 

Produktion och uppsättande av skyltar i stadsmiljö innebär också ett framtida 
åtagande i form av underhåll; de ska hållas i snyggt och läsbart skick och 
överensstämma med Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön. 

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för 
att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär. 

Nr 23
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet.

2018-12-17 Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen  
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Marie Ingvarsson 

   Kommunikationschef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motionen  
 

 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

   Marie Ingvarsson 

   Kommunikationschef 

 

K1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-20 
Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet 
 
Vänsterpartiet uppskattar det uppdrag som Borås TME har fått för att samordna och ta 
initiativ till aktiviteter i samband med stadens 400-årsjubileum. Med anledning av detta 
firande handlar förslaget som väcks i motionen om att genomföra något som kommer att 
märkas i stadsbilden för lång tid framöver. Att uppmärksamma stadens historia har ett värde i 
sig, oavsett firandet av att det har gått 400 år sedan staden grundandes. 
 
I Kulturnämndens reglemente ges man i uppdrag att bevara, förmedla och göra kulturarvet 
mer tillgängligt. Man ges vidare ansvar för utformningen av det offentliga rummet och för att 
fatta beslut om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser. Med anledning av detta ansvar 
Vänsterpartiet att uppdraget bör ges till Kulturnämnden. Eftersom vi tycker att förslaget bör 
genomförs lägger vi ett alternativt förslag om att motionen ska bifallas. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår 
 
Att motionen bifalles 
 
Att sista stycket i fullmäktigeskrivelsen ändras till: ”Kommunstyrelsen tycker att förslaget är 
ett bra sätt att tillgängliga stadens historia för fler och föreslår därför att motionen bifalles.” 
 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Motion till kommunfullmäktige: 

Uppmärksamma stadens historia i samband med 
400-årsfirandet 
 
Om nästan exakt två år fyller Borås Stad 400 år. Stadens grundande fastställdes i ett brev från 
kung Gustav II Adolf den 29 juni 1621. Planeringen av stadens jubileum är i full fart och kan 
bland annat följas på boras2021.se. För egen del tycker jag att det är viktigt att stadens 
jubileum inte bara märks under det året, utan blir något som lever kvar i stadsbilden. Jubiléet 
ger en möjligt att uppmärksamma stadens historia – den tycker jag att vi ska ta tillvara på. 
 
En möjlighet att göra detta är genom skyltar som i stadsmiljön beskriver händelser i Borås 
400-åriga historia. Det kan också handla om byggnader, personer eller mer genomgripande 
processer som beskrivs. Många städer har redan idag liknande typer av skyltar – en 
inspirationskälla skulle kunna vara Stockholms stads skyltar ”Det litterära Stockholm” som 
uppmärksammar författare som har skildrat huvudstaden. Historiska skyltar finns ibland annat 
Gävle och Nynäshamn. Redan idag finns det dessutom skyltar i Stadsparken som 
uppmärksammar platsens historia. 
 
Stadens 400-årsjubileum är ett lysande tillfälle att få fler intresserade av stadens historia. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att kulturnämnden ges i uppdrag att utsmycka staden med skyltar som 
uppmärksammar stadens historia i samband med firandet av Borås 400 år. 

 
 
Borås, 2019-06-17 
 
Stefan Lindborg (V) 
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