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Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av 

Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter 

och korruption 

Kommunstyrelsens beslut 

Revisionsrapporten är besvarad.    

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads 

förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Uppföljningens 

övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2013 och 

genomföra en nulägesanalys om hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 

2019. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som 

konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads 

arbete med att förebygga oegentligheter och korruption delvis är 

ändamålsenliga.  

Stadsrevisionen har i rapporten lämnat ett antal rekommendationer med 

utgångspunkt från nulägesanalysen som härmed besvaras.               

Ärendet i sin helhet 

 

Stadsrevisionens rekommendationer med utgångspunkt i nulägesanalysen: 

Synpunkter på CKS Verksamhetsbeskrivning 

Stadsrevisionen anger att avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

upprättat en verksamhetsbeskrivning 2016 med bland annat mål och inriktning 

för verksamheten samt att denna inte har fastställts och att uppställda mål inte 

har följts upp av Kommunstyrelsen. Det anges också att Kommunstyrelsen bör 

fastställa mål och inriktning för verksamheten och säkerställa att uppföljning 

gentemot målen genomförs.  

Kommentar 

Avdelningen CKS startade 2016-09-01 och inte 2017 som anges i rapporten 

under punkten 3.2.1. Efter beslut av Kommunstyrelsen anställde 

Stadsledningskansliet två medarbetare, en avdelningschef och en utredare. 

Avdelningschefens uppdrag var att dels identifiera uppdraget, organisera 
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avdelningen samt implementera avdelningens uppdrag i Borås Stad. Eftersom 

Borås kommun inte tidigare haft någon liknande verksamhet, åtminstone inte 

samlat i en avdelning, var det angeläget att dels identifiera vad CKS uppdrag 

bestod av samt en uppfattning om hur avdelningen skulle arbeta för att 

genomföra uppdraget. I uppdraget ingår bland annat att förebygga 

oegentligheter och korruption samt att inrätta och ansvara för en 

visselblåsfunktion.  

Avsikten med Verksamhetsbeskrivningen, som upprättades 1 december 2016, 

var att få en struktur och en uppfattning om uppdragets omfattning samt en 

bedömning om hur arbetet skulle genomföras. Det är naivt att tro att 

Verksamhetsbeskrivningen, som var klar tre månader efter att avdelningen 

startade och dessutom i en för kommunen helt ny verksamhet, skulle kunna 

fastställa mål såsom Stadsrevisionen anger. Likväl är inte 

Verksamhetsbeskrivningen framtagen för beslut i Kommunstyrelsen utan 

enkom för internt bruk i ett uppbyggnads- och implementeringsskede. Det 

övergripande målet för avdelningen från Kommunstyrelsen var att identifiera, 

organisera och implementera avdelningens uppdrag och utifrån detta avgöra 

vilken personell resurs som behövdes för att genomföra uppdraget.  

Syftet med Verksamhetsbeskrivningen, vilket angetts ovan, har delgivits 

Stadsrevisionen dels vid intervjutillfället dels via mail. Det är anmärkningsvärt 

att Stadsrevisionen trotts detta anför kritik mot dels att den inte är fastställd och 

dels att ”målen” i Verksamhetsbeskrivningen inte följts upp av 

kommunstyrelsen vilket aldrig varit avsikten. 

I sammanhanget bör nämnas, att avdelningens Kunskapsinriktning inte varit 

bemannad med rätt kompetenser och/eller bemanning förrän april 2019, och 

inte sedan slutet av 2018 som Stadsrevisionen anger under punkten 3.2.1 i 

rapporten. Detta har inneburit att det inte före april 2019 funnits möjlighet att 

genomföra en mer formell uppföljning av verksamhetsmålen mer än 

Kommunstyrelsens uppdrag att implementera CKS uppdrag och verksamhet i 

Borås Stad vilket varit avdelningens övergripande mål.  

 

Nämnder som har verksamheter som omfattar myndighetsutövning bör löpande 

beakta risker för mutor, otillbörlig påverkan och vänskapskorruption samt att en 

kartläggning av hur dualitetsprincipen är uppfylld eller ej i olika 

verksamhetssystem i Borås stad.   

Den kartläggning och riskanalys som Stadsrevisionen avser omhändertas genom 

de utbildningsinsatser om korruption och oegentligheter som CKS nu 

kontinuerligt genomför i Borås Stad. De nämnder som särskilt berörs kommer 

att uppmärksammas på vikten av att dualitetsprincipen finns i alla 

verksamhetssystem som har med myndighetsutövning att göra samt att risker 

för oegentligheter och korruption beaktas i deras riskanalyser. 
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Stadsrevisionens bedömning är att det behövs en långsiktig plan för hur 

succesiva utbildningsinsatser i nämnder och bolag ska genomföras för att 

motverka oegentligheter och korruption. 

Bedömningen är att det nu finns en långsiktig plan för succesiva 

utbildningsinsatser, dels genom en aktivitet i SAM-hjulet (Systematiskt 

arbetsmiljöarbete) vilket innebär att samtliga förvaltningar och bolag skall gå 

igenom utbildning och information om oegentligheter och korruption minst en 

gång om året samt att det nu finns tydlig hänvisning om oegentligheter och 

korruption på Borås Stads intranät. Dessutom uppmanas nämnder och 

förvaltningar som bedöms som särskilt utsatta att anmäla en fördjupad 

utbildnings- och informationsinsats från CKS. 

 

Kommunstyrelsen behöver säkerställa att Borås Stad sköter sitt 

informationsansvar om förtroendeskadliga bisysslor samt tydliggöra 

beslutsdelegationen inom området. 

Vid introduktionen av all nyanställd personal ingår information om bisysslor 

och kravet på att medarbetare skall anmäla bisysslor till arbetsgivaren, men 

andra ord till sin närmsta chef. Det finns även fullgod information om bisysslor 

och vad som gäller kring detta på Borås Stads intranät. Det finns även nu 

information om bisyssla i CKS informations- och utbildningspaket om 

oegentligheter och korruption på Borås Stads intranät. Dessutom ingår 

information om bisysslor nu även i SAM-hjulets aktivitet mot oegentligheter 

och korruption vilket säkerställer att information om bisysslor och vad som 

gäller kring detta kontinuerligt når medarbetare och chefer genom till exempel 

arbetsplatsträffar. 

Bedömningen är att informationsansvaret för Borås Stad är uppfyllt enligt 

Lagen om offentlig anställning (LOA 7a§) och att centrala riktlinjer inte i övrigt 

förbättrar informationsansvaret. Vidare anses delegationsansvaret redan vara 

tydligt eftersom det är arbetsgivaren, det vill säga närmsta chef, som bisysslan 

skall anmälas till vilket framgår i redan nämnda dokument. Den inventering om 

hur förvaltningar och bolag bedriver arbete med kontroll och uppföljning av 

bisysslor som Stadsrevisionen rekommenderar anses omhändertaget genom 

aktiviteten i SAM-kalendern. 

 

Övrigt 

4. Sammanfattande bedömning:  

Borås Stad saknar fortfarande ett aktiverande styrdokument där de långsiktiga 

målen för arbetet mot oegentligheter och korruption framgår. 

Kommentar 

I CKS uppdrag ingår att motverka oegentligheter och korruption vilket innebär 

att både förebygga och upptäcka dessa företeelser vilket är ett mål i sig. Under 

december 2019 har ett utbildnings- och informationspaket om korruption och 
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oegentligheter färdigställts på Borås Stads intranät samt finns som en särskild 

aktivitet i SAM-hjulet (systematiskt arbetsmiljöarbete) vilket innebär att samtliga 

av Borås Stads medarbetare och chefer nu kontinuerligt och lättillgängligt kan 

informera och utbilda sig om korruption och oegentligheter.  

Dessutom har en visselblåsfunktion med fastställda rutiner och 

rapporteringskanaler inrättats och det finns sedan 2015 en Policy, Vårt 

förhållningssätt, som reviderades 17 januari 2019 som beskriver hur alla 

anställda ska motverka oegentligheter och korruption.  

Sammantaget är bedömningen att ett aktiverande styrdokument inte tillför eller 

på något sätt förbättrar det pågående arbetet mot korruption och oegentligheter 

i Borås Stad.  

 

3.2.3 Arbetsgrupper och nätverk. 

I rapporten under rubriken Arbetsgrupper och nätverk beskriver 

Stadsrevisionen den lokala myndighetssamverkan som CKS tagit initiativet till. I 

rapporten anges att det finns en avsiktsförklaring framtagen men den är inte 

undertecknad 

Kommentar 

Det första mötet med lokala myndighetsföreträdare hölls den 24 november 

2016. Därefter har möten med den lokala myndighetssamverkan avhållits en 

gång per månad med kortare uppehåll under sommarmånaderna. Det är nu 

sammanlagt femton ”myndigheter” som deltar kontinuerligt i den lokala 

myndighetssamverkan. 

Stadsrevisionen anger att avsiktsförklaringen inte är undertecknad av deltagande 

myndigheter. Anledningen till detta är att det fattats muntliga 

överenskommelser med respektive myndighets verksamhetschef. Att detta är 

tillfyllest bevisas av att samtliga myndigheter deltar kontinuerligt med stort 

intresse och engagemang i vår gemensamma inriktning vid sammankomsterna. 

Att Stadsrevisionen i sin rapport kritiserar och/eller ens nämner att 

avsiktsförklaringen inte är undertecknad är anmärkningsvärt och torde inte vara 

i Stadsrevisionens uppdrag eller inom ramen för granskningen. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Revisionsrapport från Stadsrevisionen 

   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 



Borås Stad 
  Sida 

5(5) 

 

 

Peder Englund 

Avdelningschef CKS 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel Fax 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 033-35 71 57

UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV BORÅS STADS 
FÖREBYGGANDE ARBETE MOT  
OEGENTLIGHETER OCH KORRUPTION

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Syftet med granskningen var följa upp granskningsresultaten från 
Stadsrevisionens rapport från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur Borås Stads arbete inom 
området ser ut 2019. Den huvudsakliga revisionsfrågan är om de brister som framkom i granskningen 
2013 har åtgärdats och om Kommunstyrelsens förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption 
är ändamålsenligt.

Borås Stad har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder inom området för att förebygga 
och motverka oegentligheter och korruption. Stadsrevisionen kan konstatera att vissa delar av Borås 
Stads arbete fortfarande är under uppbyggnad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med 
att förebygga oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Granskningens nulägesanalys visar att Borås Stad fortfarande saknar en kommungemensam 
värdegrund vilket är en grundläggande komponent i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och 
korruption. Borås Stad saknar även en kommungemensam strategi inom området. Kommunstyrelsen 
har inte heller fastställt mål och inriktning för avdelningen Centrum för kunskap och säkerhets (CKS) 
förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar dessutom centrala riktlinjer 
för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning när det 
gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att 
ta fram en kommungemensam värdegrund och formulerar en övergripande strategi inom området. 
Kommunstyrelsen behöver även fastställa mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning 
gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver vidare säkerställa att arbetet mot förtroendeskadliga 
bisysslor sker i enlighet med lagen om offentlig anställning och att en ändamålsenlig systematik inom 
området avseende information, kontroll och uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Stadsrevisionen vill betona att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet 
med intern kontroll och kontinuerligt utbilda verksamheterna för att även fortsatt utveckla arbetet 
med att förebygga och minska risken för oegentligheter och korruption.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen. Svar från 
Kommunstyrelsen med planerade åtgärder emotses senast 2020-02-28. 

Bill Johansson  
Ordförande första revisorsgruppen 

Missiv
  2019-10-28

Kommunstyrelsen
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av andra 
och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga inslag i en 
demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns 
gränser för hur denna påverkan får se ut. 

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och givande 
av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbelades s.k. handel med 
inflytande. Därigenom omfattas exempelvis att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta 
för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.

Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner mellan 
organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller motsvarande utifrån 
den position man har i organisationen. En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskador av 
eventuella mutbrott eller korruption. Därför är det av stor vikt att de organisationer där mutbrott eller 
liknande kan förekomma vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna. Förtroenderisker i 
verksamheten kan få stora konsekvenser även om den finansiella konsekvensen är marginell. Det är 
viktigt att man motverkar alla former av oegentligheter och korruption i Borås Stads verksamheter. 

Stadsrevisionen publicerade 2013 en rapport ”Hantering av risker för korruption och oegentligheter” 
gällande Borås Stads förebyggande arbete. I rapporten presenterades områden som Borås Stad 
behövde arbeta mer med:

• I Borås Stad pågår arbete för att förebygga och upptäcka förekomst av korruption, 
oegentligheter och organiserad ekonomisk brottslighet, men det saknas en 
kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet

• Utöver den antagna riktlinjen för upphandling saknar Borås Stad antagna riktlinjer som 
hanterar korruption, oegentligheter och motverkande av organiserad ekonomisk brottslighet

• Borås Stad bör utveckla uppsikten över stadens interna kontroll och även omfatta bolagen i 
reglerna för den interna kontrollen. Staden behöver också utveckla arbetet med riskanalyser 
som bör omfatta risker för korruption och oegentligheter

• Begrepp för organisationskultur, etik och värdegrund är viktiga att fastställa, med tydliga 
budskap om förhållningssätt som förväntas av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma 
utbildningsinsatser med hur man kan hantera risker för oegentligheter och korruption borde 
övervägas

• Borås Stad saknar ett dokumenterat system för hantering och rapportering av misstänkta fall 
av oegentligheter och korruption

Innevarande rapport är en uppföljning av rapporten från 2013 och beskriver hur Borås Stad arbetar 
med dessa frågor år 2019 och vilka åtgärder som vidtagits sedan 2013. Inför granskningen har en 
förstudie genomförts i syfte att identifiera riskområden.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Mot ovanstående bakgrund genomförs under 2019 en uppföljning av Borås Stads förebyggande 
arbete mot oegentligheter och korruption. 

Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultateten från 2013 och genomföra en 
nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2019. Den huvudsakliga revisionsfrågan 
är om de brister som framkom i granskningen 2013 har åtgärdats och om Kommunstyrelsens 
förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption är ändamålsenligt. 

Följande revisionsfrågor har formulerats:

• Vilka åtgärder har genomförts i Borås Stad inom området sedan 2013?

• Har Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende 
risken för oegentligheter och korruption när det gäller lön och bisyssla, systemrisker, 
upphandling och riskbranscher m.m.? 

• Tas ämnet oegentligheter och korruption upp i värdegrund/styrdokument?

• Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen?

• Säkerställer Kommunstyrelsen att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra och 
upptäcka mutor och oegentligheter?

• Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare?

• Hur följs arbetet upp och återrapporteras?

1.3 Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser 
och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller

interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis 
eller erkänd teoribildning. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till grund för slutsatser 
och rekommendationer i granskningen.

Lagstiftning, föreskrifter, regelverk och styrsignaler som har tillämpats i granskningen finns framförallt 
i följande dokument:

• Kommunallag (2017:725)

• Brottsbalken (1962:700) 10 kap. och 20 kap.

• Övriga lagar som berör området

• Borås Stads styrdokument som är relevanta för granskningsområdet

Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och andra organisationer är i förekommande fall revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 
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1.4 Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen i Borås Stad. 

1.5 Metod
Metoder för uppföljningen är dokumentstudier samt intervjuer med berörda tjänstemän i Borås 
Stad. Inom ramen för uppföljningen har även en översiktlig genomgång av nämndernas riskanalyser 
genomförts. 

1.6 Avgränsningar
Uppföljningen avser Kommunstyrelsens förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. 
Uppföljningen innefattar inte organiserad ekonomisk brottslighet, hur det definieras och tar sig 
uttryck samt hur Borås Stad kan förebygga och skydda sig mot ekonomisk brottslighet. Uppföljningen 
omfattar inte heller Borås Stads bolag. 

1.7 Projektorganisation
Granskningsledare är Anna Sandström och granskningsmedarbetare är Anna Duong.
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2 TEORI, LAGAR OCH STYRDOKUMENT

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.1.1 Oegentligheter och korruption 

Det saknas en enhetlig och allmänt omfattad definition av begreppet korruption. Ur ett juridiskt 
perspektiv definieras korruption som de handlingar som är förbjudna i lag och som får straffrättsliga 
konsekvenser, som bestickning eller mutbrott.1 Övrig lagstiftning som hanterar frågan om opartiskhet 
och som indirekt tangerar korruptionsfrågan, är bestämmelser om jäv och lagstiftningen som reglerar 
offentlig upphandling. För anställda i kommuner regleras bestämmelser om jäv enligt förvaltningslagen 
(2017:900) och kommunallagen (2017:725) och för anställda i kommunala bolag, regleras frågan i 
aktiebolagslagen (2005: 551). Upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och 
behandlar upphandlingsprocess, överprövning, skadestånd, dokumentation, offentlighet och sekretess. 
Reglerna skall skapa ett förutsägbart, opartiskt och transparent förfarande, där konkurrensen på 
marknaden tas till vara för att skapa den bästa ekonomiska och kvalitativa nyttan för medborgarna.2 

Att lagstiftningen saknar en heltäckande definition av korruptionsbegreppet har kritiserats från 
forskare, företrädare för organisationer och samhällsdebattörer, som menar att det behövs definitioner 
som fångar komplexiteten i hur korruptionen ser ut och hanteras i samhället. Ofta används begreppet 
som ett samlingsbegrepp för olika typer av oegentligheter som begås av personer i maktpositioner. 
Den mest accepterade definitionen av korruption tycks vara ”missbruk av offentlig makt för privat 
vinning”. Definitionen anses av teoretiskt inriktade korruptionsforskare sakna tillräcklig begreppslig 
precision, varpå olika alternativa definitioner lanserats.3 En del forskare har tagit sin utgångspunkt 
i att opartiskhet är ett grundläggande värde i samhället, vilket innebär att alla medborgare ska 
ha samma rättigheter gentemot det offentliga. Korruption definieras då som handlingar där en 
offentlig befattningshavare bryter mot normen om icke-diskriminering och opartiskhet för att 
få privata, materiella fördelar. Begreppet vänskapskorruption förekommer ofta och innebär att 
tjänstemannen gynnar en person eller grupp framför principen om opartiskhet, detta kan ske med 
eller utan ekonomisk ersättning.4  

Det finns inget enhetligt sätt att identifiera vilka former av maktmissbruk och oetiskt beteende hos 
politiker och tjänstemän som utgör korruption. Översikter av modern korruptionsforskning visar 
en sammanställning av fem olika (ibland överlappande) former för korruption. Dessa är mutor, 
förskingring, bedrägeri, utpressning och favorisering. Entydiga gränser för när en handling faller 
under begreppet korruption alternativt oegentligheter saknas.5 

Korruptionsbegreppet
Statskontoret har uppmärksammat vikten av att organisationer och företag definierar korruptionsbegreppet. 
Definition av begreppet har policyrelevans genom att definitionen medför att det är möjligt att 
identifiera åtgärder för att främja etikfrågan och för att bekämpa oegentligheter och korruption. 
Det är därför enligt Statskontoret nödvändigt att den enskilda kommunen tar ställning till en 
förståelse och beskrivning av begreppen etik, oegentligheter och korruption och att beskrivningen 
kommuniceras till de anställda. Det är viktigt att kommunens dokument som behandlar etik och 
värdegrund samt riktlinjer, rutiner och policydokument, som antas för att förebygga och motverka 

1 Brottsbalken, kap 10
2 Rapport EKO (2013), Stadsrevisionen i Borås Stad
3 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013:2
4 Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2
5 Rapport EKO (2013), Stadsrevisionen i Borås Stad
6 http://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/2012/kopta-relationer.-om-korruption-i-det-kommunala-sverige
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oegentligheter och korruption ingår i en samlad och kommunicerad helhetsstrategi. För att förebygga 
oegentligheter och korruption är det också viktigt att kommunens ledning och personer i ledande 
ställning föregår med gott exempel.6 

Organisationens ledning bör införa etiska riktlinjer som kommuniceras till de anställda genom 
utbildning. Dessutom behöver en ständigt pågående debatt föras, om vad som faller inom ramarna 
för oegentligheter och korruption och vilket beteende som är acceptabelt eller inte för de anställda.7 

Begreppet oegentligheter
Statskontoret menar att om den anställdes agerande enbart leder till att han eller hon gynnas 
privat av en handling, så är det inte fråga om korruption utan handlingen kan snarare placeras 
i kategorin oegentlighet. Definitionen av oegentlighet är enligt Statskontoret att tjänstemannen 
”gynnar sig själv på huvudmannens bekostnad”. Det kan exempelvis vara ett agerande som vänder 
sig direkt mot huvudmannen. Den anställde utnyttjar då det förtroende som han eller hon har fått 
av huvudmannen, att exempelvis fatta beslut i organisationens namn, eller att felaktigt disponera 
huvudmannens resurser och utrustning. Oegentligheter kan innebära att den anställde tillskansar sig 
ekonomisk vinning, men det kan också förekomma situationer som inte innebär att ett ekonomiskt 
värde är inblandat. Statskontoret menar vidare att tjänstemän och politiker kan skada förtroendet 
för organisationen på olika sätt utan att det rör sig om korruption. Detta kan ske om företrädare för 
organisationen begår medvetna eller omedvetna fel i tjänsten. Expertgruppen för Studier i Offentlig 
Ekonomi (ESO) definierar korruption som ett förfarande som även kan innehålla enpartsförfaranden 
som trolöshet mot huvudman och förskingring.8   

Konsekvenser av oegentligheter och korruption
Konsekvenser av oegentligheter och korruption är att demokratiska institutioner försvagas, medborgarnas 
förtroende för offentliga institutioner skadas och medborgarnas rättssäkerhet undergrävs. Ekonomiskt 
medför oegentligheter och korruption en snedvridning av rättvis konkurrens och effektiv hantering 
av skattemedel.9   

2.1.2 Riskanalys och förebyggande åtgärder

Verksamhetens skydd mot oegentligheter och bör stå i förhållande till hur utsatt verksamheten är 
för risker. För att kunna hantera risker effektivt krävs en medvetenhet om dem. Ett viktigt inslag i 
den interna kontrollen och i utvecklandet av planer för intern kontroll, är att genomföra riskanalyser. 
Nämnderna och bolagens styrelser skall genomföra sådana analyser. Som en del av uppsiktsplikten 
av nämndernas och styrelsernas interna kontroll, bör Kommunstyrelsen ta del av riskanalyserna 
och också göra övergripande riskanalyser. Det är viktigt att aktivt och obligatoriskt ta ställning till 
området oegentligheter och korruption. Riskanalysen skall svara på var riskerna finns, vilka de är, 
hur stora de är, och hur de kan begränsas.10  

7 Rapport EKO (2013), Stadsrevisionen i Borås Stad
8 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska, Regeringskansliet 2013:2
9 Ibid.
10 Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2, s 30. Intern kontroll för förtroende trygghet och utveckling, 

Sveriges Kommuner och Landsting 2018, kapitel 1 
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Med riskanalysen som utgångspunkt bör verksamheten sedan genomföra åtgärder som förebygger 
risker för oegentligheter och korruption. Nedan beskrivs generella åtgärder som bör genomsyra 
organisationen enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ): 11

• Riktlinjer: utöver riktlinjer om vad som avses med oegentligheter och korruption bör dessa 
kompletteras med tydliga regler för hur frågor kring oegentligheter och korruption skall 
hanteras av kommunanställda. Riktlinjerna bör vara anpassade till verksamheten och 
tydliggöra de största riskerna för oegentligheter och korruption och hur de anställda skall 
undvika dessa

• Dualitetsprincipen: genom att arbeta två och två enligt dualitetsprincipen, så minskar risken 
för oegentligheter och korruption. En effektiv förebyggande åtgärd är att tjänstemän inte 
handlägger ärenden ensamma. Om attestering, beslut, kontroll, tillsyn, inspektion och andra 
liknande uppgifter kan genomföras av två personer, minskar risken för tjänstemannen att 
missbruka sin ställning

• Kontrollsystem: ett väl utarbetat kontrollsystem är ett av de främsta sätten att upptäcka och 
avskräcka från korruption. Dessutom skydda en väl fungerande intern kontroll anställda och 
förtroendevalda mot oberättigade misstankar. COSO - ramverket, som är det internationellt 
mest erkända internkontrollsystemet, bygger på ett strukturerat och systematiskt sätt att 
arbeta med intern kontroll generellt. Systemet innehåller komponenterna kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och 
övervakning

• Utbildning: det är också nödvändigt att värdegrund samt policys och riktlinjer kommuniceras 
till de kommunanställda genom utbildning

• Nära ledarskap: tillgängliga chefer som utövar ett s.k. nära ledarskap är viktigt. Det innebär 
chefer som stödjer de anställda i svåra ärenden och som uppmärksammar hantering av 
ärenden och är lyhörda för förändringar på arbetsplatsen

2.1.3 System för rapportering och hantering av misstankar

För att kunna upptäcka och utreda misstankar om oegentligheter och korruption behövs rutiner 
för hur organisationen ska hantera, utreda och rapportera misstankar. I en del kommuner har 
riktlinjer införts om att information om oegentligheter och korruption skall lämnas till någon 
annan än den närmaste chefen, exempelvis till en central funktion. Motivet är att ärendet lyfts 
från berörd enhet och att handläggningen blir neutral och mer saklig. Flera kommuner runt om 
i Sverige har infört en s. k Whistleblowerfunktion för rapportering av misstänkta oegentligheter 
och korruption. Det finns ingen vedertagen definition av begreppet visselblåsarfunktion. I stället 
för ordet ”funktion” används mer eller mindre synonymt begrepp som ”visselblåsarsystem” (ibland 
”whistleblowingsystem”), ”rapporteringssystem” eller ”rapporteringsordningar”. Enkelt uttryckt 
kan man säga att en visselblåsarfunktion eller -system är ett samlingsnamn för olika typer av 
rapporteringskanaler och rutiner för att hantera någon typ av missförhållanden som rapporteras 
av visselblåsare.12 

11Korruptionens struktur i Sverige, BRÅ 2007:21 s. 130-143, Statliga myndigheters skydd mot korruption, Riksrevisionen 2013:2. s 33
12Visselblåsarfunktioner i staten (2016:30), Statskontoret
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Statskontoret har gett ut en rapport 2018 som syftar till att beskriva hur myndigheter bör hantera 
anmälningar och tips om oegentligheter och korruption. I rapportens första del nämns bland annat 
vikten av att myndigheter bör analysera riskerna i verksamheten. Vidare nämns visselblåsarfunktionens 
förebyggande effekt i arbetet mot oegentligheter och korruption samt att en visselblåsarfunktion 
endast kan vara ett komplement till grundlagen eftersom meddelarskyddet alltid ger det mest effektiva 
skyddet för en arbetstagare som vill rapportera misstankar om oegentligheter och korruption. 
Rapportens sista del är en handbok som utförligt beskriver hur en visselblåsarfunktion kan utformas 
och hur information hanteras.13 

Datainspektionen utövar tillsyn över visselblåsarfunktioner utifrån ett dataskyddsperspektiv. I 
sin vägledning anger myndigheten att begreppet ”whistleblowingsystem” omfattar särskilda 
rapporteringskanaler som inrättas i syfte att underlätta för anställda att anmäla misstänkta brott 
såväl mot egen uppförandekod som mot lagstiftning. Sådana rapporteringskanaler kan vara en 
särskild e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om brottsmisstankar 
avseende enskilda personer samlas in och behandlas.14

2.1.4 Etik och värdegrundsarbete

En offentlig organisations definition och hantering av etik och värdegrund, anger hur medarbetarna 
skall se på sitt uppdrag i förhållande till medborgarna. Frågan om värdegrund är knuten till frågan 
om arbetsklimat och hur den interna kulturen understödjer den interna styrningen och kontrollen 
av etik och värdegrundsfrågorna. Juridiskt regleras värdegrunden för kommuner i grundlagarna, 
brottsbalken, förvaltningslagen (1986:223) och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Den statliga organisationen Kompetensrådet i staten (KRUS) har sammanfattat den gemensamma 
värdegrunden för offentligt anställda i staten. KRUS framhåller att sammanställningen är giltig 
också för anställda i kommuner och landsting. Nedan följer KRUS sammanfattning:15 

• Demokrati: All offentlig makt i Sverige utgår från folket (1 kap.1 § regeringsformen)

• Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna (1 kap. 1§ regeringsformen)

• Objektivitet, saklighet och likabehandling: Domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som 
fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen)

• Fri åsiktsbildning: Det svenska folkstyret bygger på fri åsiktsbildning  
(1 kap. 1§ regeringsformen).

• Respekt: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet (1 kap. 2 § regeringsformen)

• Effektivitet och service: Den offentliga förvaltningen och domstolarna utgör en betydande 
maktapparat. Ett grundläggande krav är att myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte 
tvärtom

13”En visselblåsarfunktion – överväganden och praktiska råd”, Statskontoret 2018
14Vägledning för bolag, Ansvaret för personuppgifter som hanteras i system för whistleblowing, Datainspektionen 2010
15Den gemensamma värdegrunden för Statsanställda, Regeringskansliet 2013 https://www.regeringen.se/49bb4c/

contentassets/1df0c81fa73d4f878c9eba10c744b0a7/den-gemensamma-vardegrunden-for-de-statsanstallda-s2013.011 
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2.2 Lagstiftning

2.2.1 Grundlagar

Det finns fyra grundlagar i Sverige, tre av dem innefattar skrivningar som berör området oegentligheter 
och korruption.

Regeringsformen (1974:152)
Regeringsformen reglerar vårt statsskick och fastställer rättigheter och skyldigheter för medborgare 
och staten. Bland annat anges att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta 
saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § ).

Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Tryckfrihetsförordningen omfattar regler om tryckfrihet, det vill säga varje medborgares rätt att 
uttrycka sig i tryck utan förhandsgranskning från det allmänna och utan att riskera att ställas till 
svars av annan än domstol. Lagen innehåller också offentlighetsprincipen som stadgar allmänhetens 
rätt att ta del av allmänna handlingar, om de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400).

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Yttrandefrihetsgrundlagen omfattar regler om yttrandefrihet, det vill säga varje medborgares rätt 
att yttra sig i vissa medier (t.ex. radio och tv) utan förhandsgranskning från det allmänna och utan 
att riskera att ställas till svars av annan än domstol.

2.2.2 Brottsbalken (1962:700)

I 10 kap. 5 § stadgas att om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon 
annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift 
eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning 
och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman.

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en 
otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta. Detta 
gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där 
eller efter det att den upphört. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte 
om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en 
otillbörlig förmån döms för givande av muta.

För handel med inflytande döms den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig 
förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, 
eller lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka 
annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.

I 20 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom 
handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel.

2.2.3 Kommunallag (2017:725)

Kommunallagen tillämpas på allt arbete i kommuner och landsting. I lagen finns bland annat 
bestämmelser om jäv.

2.2.4 Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningslagen gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning 
av förvaltningsärenden hos domstolarna. Lagen innehåller bestämmelser om legalitet och objektivitet 
och anger att myndigheter i sin verksamhet ska vara saklig och opartisk (5 §). Lagen reglerar också 
jäv (16-18 §§).



12

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

2.2.5 Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som 
slår larm om allvarliga missförhållanden

I lagen, som också kallas ”visselblåsarlagen”, finns bestämmelser som medger skydd mot repressalier 
för personer som larmar om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Med allvarliga 
missförhållanden avses brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden. 
Mutbrott utgör allvarliga missförhållanden i lagens bemärkelse.

Lagen innebär att arbetstagaren i första hand ska slå larm internt. Om arbetstagaren först slagit 
larm internt utan att arbetsgivaren vidtagit skäliga åtgärder eller i skälig utsträckning informerat 
arbetstagaren om vidtagna åtgärder, eller om arbetstagaren av något annat skäl hade befogad anledning 
att slå larm och arbetstagaren hade fog för det påstående om allvarliga missförhållanden som larmet 
avsåg så medger även lagen skydd för att arbetstagaren slår larm externt.

2.2.6 Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter

Lagen omfattar anställda i enskild verksamhet inom skola, vård och omsorg som till någon del 
är offentligt finansierad. Lagen föreskriver ett förbud mot efterforskning och ingripanden från 
verksamhetsutövarens sida om den anställde lämnat uppgifter till media.

2.2.7 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lagen gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). 
Lagen innehåller ett antal grundläggande principer som utgår från objektivitet och öppenhet. 
Offentlig upphandling ska ske sakligt och utan favorisering.

2.2.8 Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och allmänna 
bestämmelser (AB) 

Behovet av objektivitet och opartiskhet läggs fast i svensk författning. Jäv och bisyssla är två omständigheter 
som kan äventyra dessa grundläggande principer. De kan dessutom leda till förtroendeskador, 
såväl för den enskilde tjänstemannen liksom för den berörda myndigheten. Därför är det viktigt 
att myndigheterna är medvetna om de risker som bisysslor kan innebära och på bästa möjliga sätt 
hantera dessa risker genom förebyggande insatser.16  

I lagen om offentlig anställning (LOA) framgår följande avseende bisysslor:

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet 
som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som 
kan skada myndighetens anseende.

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som 
kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §.17 

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren 
skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.18  

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som 
inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt 
och innehålla en motivering.19  

16 http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/myndighetsnatverket-mot-korruption/ny_genomforda-natverksmoten/natverksmotet-

25-september-2018/ 
17Lagen (2001:1016) om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning.
18Ibid.
18Ibid
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En rad olika omständigheter spelar in när man ska bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig 
eller inte. Först bör man avgöra om det över huvud taget rör sig om en bisyssla i lagens mening eller 
om det är en sådan aktivitet som typiskt sett hör till privatlivet och som därmed i allmänhet faller 
utanför bisyssleregeln. Man bör sedan göra en samlad bedömning av de omständigheter som kan 
påverka allmänhetens förtroende för arbetstagarnas opartiskhet och myndigheternas anseende.20 

En bisyssla är i princip alla sysslor vid sidan av anställningen, som inte kan hänföras till privatlivet. Det 
kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet 
vid sidan av ordinarie arbete. Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.21 

I prop. 2000/01:147 beskrivs bakgrunden till lagstiftningens utformning. Där konstateras att de 
element som bör ingå i ett effektivt och tydligt kontrollsystem är:22 

1. En skyldighet för arbetsgivaren att informera sina arbetstagare om vad som är otillåtet

2. En skyldighet för arbetstagaren att på begäran lämna arbetsgivaren uppgifter om sina 
bisysslor

3. En skyldighet för vissa arbetstagare med anställningar som ställer särskilt stora krav på 
förtroende för innehavaren att självmant anmäla sina bisysslor till arbetsgivaren

4. En skyldighet för arbetsgivaren att reagera när denne får kännedom om otillåtna bisysslor

Kontrollsystemet avseende de förtroendeskadliga bisysslorna är viktigt för att upprätthålla allmänhetens 
förtroende för den offentliga förvaltningen.

Kontrollen av de arbetshindrande bisysslorna och konkurrensbisysslorna bör alltjämt i första hand 
vara en fråga för kollektivavtalsparterna på området att reglera. På grund av sakens natur kan den 
angivna principiella uppdelningen mellan författning och kollektivavtal dock inte upprätthållas 
strikt. Arbetstagarens skyldighet att uppge sina bisysslor kan ju rimligen inte inskränkas till bara 
de bisysslor som arbetstagaren själv anser skulle kunna vara förtroendeskadliga, utan måste avse i 
princip alla bisysslor. 

För att arbetsgivaren när det finns anledning till det skall ha möjlighet att kontrollera om det förekommer 
förtroendeskadliga bisysslor är det viktigt att de offentliganställda har en tydlig skyldighet att på 
begäran lämna arbetsgivaren uppgifter om sina bisysslor. En sådan skyldighet måste av naturliga 
skäl omfatta alla slags bisysslor, men arbetsgivaren kan givetvis när det finns skäl till det begränsa sin 
begäran om uppgifter till att avse bara vissa typer av bisysslor. Vid övervägandet och tillämpningen 
av en sådan bestämmelse måste de offentliganställdas fri- och rättigheter beaktas och respekteras.23 

Kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB)

Allmänna bestämmelser (AB) är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna 
anställningsvillkor. AB har en sektion om bisyssla (3 kap. 8 §) som främst avser arbetshindrande 

20Offentligt anställdas bisysslor, SOU 2000:80 Bilaga 4
21Ibid.
22Offentligt anställdas bisysslor, Prop. 2000/01:147 avsnitt 6.3
23Ibid. avsnitt 6.5
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och konkurrerande bisysslor. Det framgår där att arbetstagaren bär ansvaret att anmäla och lämna 
in uppgifter om bisyssla:24  

Som huvudregel gäller att bisysslor är tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den 
inte är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig. Om så är fallet kan den förbjudas 
med stöd av Allmänna bestämmelser (AB) § 8 punkterna A–C nedan.25 

För arbetstagare anställda i kommun, landsting, region eller kommunalförbund gäller AB § 8 punkt 
A och B. Punkt C gäller inte eftersom dessa arbetstagare omfattas av reglerna om förtroendeskadlig 
bisyssla i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA). 

A. Arbetshindrande bisyssla 
 Om verksamheten är så omfattande eller är av den karaktären att den inverkar hindrande på  
 det ordinarie arbetet.

B. Konkurrensbisyssla 
 Om arbetstagare utövar en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens    
 uppdragsverksamhet.

C. Förtroendeskadlig bisyssla 
 Om verksamheten kan rubba förtroendet för den anställdes egen eller någon annan anställds  
 objektivitet eller som på annat sätt kan skada organisationens anseende.

Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om 
skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.  

2.2.9 Övrig lagstiftning 

Inkomstskattelag (1999:1229)
Inkomstskattelag (IL) reglerar beskattning av inkomster, och gäller för både fysiska och juridiska 
personer. Både den kommunala och den statliga inkomstskatten täcks av lagen.

I 9 kap. 10 § IL finns ett uttryckligt avdragsförbud för mutor och andra otillbörliga belöningar. 
Mutans beteckning (t.ex. provision, arvode eller avgift) saknar betydelse. Är det fråga om en kostnad 
som på ett otillbörligt sätt kan tänkas påverka mottagarens tjänsteutövning är den inte avdragsgill.

Årsredovisningslag (1995:1554)
Årsredovisningslagen (ÅRL) innehåller bestämmelser om hur företag ska gå tillväga när de upprättar 
och offentliggör sin årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. I 6 kap. regleras den 
förvaltningsberättelse som företag ska upprätta. Enligt 6 kap. 10 § ska förvaltningsberättelsen för 
vissa företag även innehålla en hållbarhetsrapport.

Kravet på hållbarhetsrapport omfattar företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 250. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor. Företagets redovisade nettoomsättning har 
för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Enligt 6 kap. 12 § ÅRL ska en hållbarhetsrapport innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs 
för förståelse av företagets utveckling, ställning och resultat och konsekvenserna av verksamheten. 
En del i detta är enligt bestämmelsen att ange hur företaget arbetar för att motverka korruption. 

24Allmänna bestämmelser AB 17, version 2019-01-01. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna 

anställningsvillkor.
25AB 17, Allmänna Bestämmelser (AB) i lydelse fr.o.m. 2019-01-01
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Aktiebolagslag (2005:551)
Aktiebolagslagen innehåller vissa jävsregler. Därutöver innehåller lagen bestämmelser om revisors 
skyldighet att vidta vissa åtgärder om det uppstår misstanke om bland annat mutbrott (9 kap. 42 
§ aktiebolagslagen).

Bokföringslag (1999:1078)
Bokföringslagen fastställer revisors skyldighet att följa god redovisningssed, samt reglerar tillsammans 
med 11 kap. 5 § brottsbalken bokföringsbrott som aktualiseras då till exempel falska eller oriktiga 
uppgifter tillförs bokföringen.

2.3 Styrdokument i Borås Stad 
Borås Stads styrdokument inom området innefattar policys, program, riktlinjer och regler. 

2.3.1 Regler för intern kontroll

Kommunfullmäktige beslutade 2017 om Regler för intern kontroll, som omfattar Borås stad och 
stadens helägda bolag. Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det 
ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll. Nämnderna och bolagens styrelser 
har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje 
nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna.

Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna ansvarar för att 
informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, och verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 
närmaste överordnad. 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet

av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med 
budgeten redovisa riskanalys och plan för nästkommande år till Kommunstyrelsen. Nämndernas 
redovisning ska ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar. 

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen utvärdera den interna 
kontrollen.26  

26Borås Stads regler för intern kontroll, 2017 https://intranet.boras.se/download/18.78ce08f715f682a938530393/1510747133494/

Regler%20f%C3%B6r%20intern%20kontroll-regler.pdf
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2.3.2 Vårt förhållningssätt 

I policyn Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar oegentligheter står det att ”alla anställda och 
förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag har ansvar för att motverka oegentligheter. Arbetet med detta 
ska ingå i det interna kontrollarbetet. I Vårt förhållningssätt har vi en gemensam syn. Arbetsledningen 
och Centrum för kunskap och säkerhet kan ge råd i enskilda fall.”27  

2.3.3 Regler för representation 

Reglerna för representation finns inte tillgängliga bland stadens övriga styrdokument. Det finns 
ett Fullmäktigebeslut från år 2013 som utgår från en motion. Motionen har varit remitterad till 
Representationskommittén som uppgett följande gällande representation ”Stadens externa representation 
skall alltid präglas av ordning, nykterhet och trevnad. Stadens inställning till alkohol och andra droger ges 
tillkänna genom de policydokument som Kommunfullmäktige antagit. Varje enskilt representationsbeslut 
skall kunna försvaras och stå självständigt utifrån dessa målsättningar.”28   

2.3.4 Borås Stads personalpolitiska program och riktlinjer 

I det personalpolitiska programmet framgår bland annat att: 

”Varje medarbetare har en tydlig roll och ser sin betydelse för att uppfylla verksamhetens mål. Ett gott 
medarbetarskap präglas av professionalism, engagemang, lärande och mod att tänka och handla i nya 
banor. Tillit och respekt är honnörsord i alla möten med andra människor.

Ett gott chefskap stimulerar till kreativitet och utveckling som en del i arbetet med den goda arbetsplatsen. 
Chefskapet präglas av helhetssyn och fokus på måluppfyllelse, att leverera rätt kvalitet med effektiv 
resursanvändning tillsammans med medarbetarna. Ett gott chefskap ger medarbetarna förutsättningar 
att i det dagliga arbetet göra skillnad för Borås Stad och dess invånare.”29  

De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är 
gemensamma för stadens nämnder och förvaltningar. 

I de personalpolitiska riktlinjerna finns bland annat riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur. 
Bland annat framgår det att: 

”I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt. Genom att 
utmana rådande normer skapas ett klimat som styrs av tillit istället för misstroende och det öppnas upp 
för dialog framför diskussion, debatt och tystnad. Genom att hjälpa varandra och ta ansvar och visa 
respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön 
skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation på arbetsplatsen.”30  

Stadsrevisionen konstaterar att det inte finns någon särskild skrivning kring hur arbetsplatskulturen 
ska bidra till det förebyggande arbetet kring oegentligheter och korruption. 

27Vårt förhållningssätt är fastställt av Kommunfullmäktige den 26 mars 2015, reviderat den 17 januari 2019, https://intranet.boras.se/

download/18.e2b8d0216935b92d5725e10/1551695924286/V%C3%A5rt%20f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt%20%20

-%20policy.pdf 
28Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-11-18 § 500, 2011/KS0720 105
29Personalpolitiskt program, Borås stad 2018 https://intranet.boras.se/download/18.2c7bb06214a5eb5774325f7/1547556043916/

Personalpolitiskt%20program%20-%20program.pdf 
30Personalpolitiska riktlinjer, Borås Stad 2016 https://intranet.boras.se/download/18.1e2e28f215564597cbd838f3/1466506299326/

Personalpolitiska%20riktlinjer%20-%20riktlinjer.pdf 
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2.3.5  Policy och regler för koncerninköp

Kommunfullmäktige fastställde 26 maj 2016 en Policy för koncerninköp.31 I policyn hänvisas till 
Regler för koncerninköp, som är fastställd av Kommunfullmäktige. Reglerna är en fördjupning av 
policyn. I reglerna framgår att:32 

”Offentlig förvaltning arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk. Tjänstemän och 
förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. Upphandling 
är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda därefter. Alla försök till otillåten påverkan 
ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.

Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling eller 
inköp, om det kan påverka beslutet. En förtroendevald eller anställd som får en nära affärsrelation till 
en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.

Kommunen ska anlita endast seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land där de är 
registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll om leverantören betalat skatter och avgifter 
ska ske innan denne anlitas”

I omorganisationen år 2017 flyttades upphandlingsavdelningen från Tekniska förvaltningen till 
Stadsledningskansliet och fick namnet Koncerninköp. Koncerninköp fick därmed en mer strategisk roll. 

2.3.6 Bisysslor    

Borås Stad har inget officiellt styrdokument som berör området bisysslor. På intranätet under 
rubriken ”Anställd och arbetsgivare” (Stadsledningskansliet) nämns de regler som finns i lagen om 
offentlig anställning (LOA) och kollektivavtalets allmänna bestämmelser (AB) avseende bisysslor. 
Det framgår bland annat:

”Som anställd i kommunen är man skyldig att på eget initiativ anmäla en bisyssla till arbetsgivaren och 
lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisysslan (AB § 8). Förtroendeuppdrag 
inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas aldrig som en bisyssla som skulle kunna vara 
arbetshindrande eller konkurrerande och behöver inte anmälas på eget initiativ. Förtroendeuppdrag 
inom fackliga, politiska eller ideella organisationer kan däremot vara förtroendeskadliga enligt lagen om 
offentlig anställning (LOA 7 och 7 b §§). Som anställd i kommunen är man skyldig att lämna uppgifter 
om sådana bisysslor om arbetsgivaren begär det.”33

Utöver ovanstående framgår även att Arbetsgivaren enligt 7 a § LOA ska informera allmänt om vad 
som menas med förtroendeskadlig bisyssla. Det kan lämpligen ske i samband med introduktionen av 
nyanställda och på arbetsplatsträffar. Informationen kan även tas upp i utvecklingssamtalen, särskilt 
med medarbetare som jobbar med myndighetsutövning, upphandling, tillsyns- och kontrolluppgifter, 
egendomsförvaltning samt verksamhets- och förvaltningsledning.34

31Policy för koncerninköp, Borås Stad 2016. 
32Regler för koncerninköp, Borås Stad https://intranet.boras.se/download/18.5ec6182815e2cd6525b85f45/1504163741611/Regler%20

f%C3%B6r%20koncernink%C3%B6p%20-%20regler.pdf 
33https://intranet.boras.se/anstalldocharbetsgivare/hrprocesser/bisysslor.4.59208d97163622cf00e16a98.html 
34Ibid.
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Vidare finns på intranätet även information och viss vägledning om utredning av bisyssla, beslut 
om att förbjuda bisyssla och en anmälningsblankett avseende bisyssla för anställda. Blanketten ska 
fyllas i vid rapportering av bisyssla och lämnas till närmaste chef. Utöver det finns även länkar till 
SKL:s cirkulär och checklista inom området samt vissa instruktioner för utredning och stöd för 
bedömning och beslut. I informationen finns inte angivet vem som är ansvarig för att genomföra 
utredning eller vem som har delegation att fatta beslut om att förbjuda en bisyssla. Det finns inte 
heller angivet vem som har delegation att besluta om att efterfråga ytterligare information om en 
bisyssla. Sådan information finns heller inte angivet i Kommunstyrelsens delegationsordning.35

Sammanfattningsvis är varje anställd inom kommunen med utgångspunkt i AB skyldig att på eget 
initiativ anmäla bisysslor till arbetsgivaren. Arbetsgivaren är enligt lagen om offentlig anställning 
(7 a §) skyldig att informera allmänt om vad som menas med förtroendeskadlig bisyssla. Detta kan 
ske t.ex. i samband med introduktion, arbetsplatsträffar och medarbetar- eller utvecklingssamtal. 
Vidare är arbetstagare skyldig att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att 
arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. På Borås Stads intranät finns vägledning 
för hur bisysslor ska rapporteras och visst stöd för utredning och bedömning. Det finns ingen 
beskrivning eller rutin för hur Borås Stad ska säkerställa sitt informationsansvar eller genomföra 
kontroller eller uppföljning inom området. Det finns heller inte angivet vem som ansvarar för 
utredning av bisyssla eller vem som har delegation för att efterfråga ytterligare information om en 
bisyssla eller förbjuda en bisyssla.   

2.4 Institutet mot mutor, COSO och SKL

2.4.1 Institutet mot mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) är en näringslivsorganisation som verkar för att skapa tilltro i samhället 
genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Genom informations- 
och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och 
bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.36

Brottsbalkens regler om mutbrott är allmänt hållna och svårtolkade trots den reformering som 
skett. IMM har varit med och tagit fram den så kallade ”Näringslivskoden”. Denna kod om gåvor, 
belöningar och andra förmåner i näringslivet ”koden” ska ses som ett komplement till lagstiftningen, 
den fyller ut och förtydligar straffbestämmelserna. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, 
inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner. 

IMM tillhandahåller även en kunskapsbank, information om mutor och korruption, samt stöd i 
hur du ska tolka lagar och olika begrepp.37

35Ibid. Cirkulär 2002:5 ”Förtroendeskadliga bisysslor”, SKL 2002. ”Är bisysslan tillåten eller förbjuden? – Checklista för bedömningen 

av bisysslors förtroendeskadlighet”,́ SOU 2000:80 Bilaga 4. Kommunstyrelsens delegationer Fastställd av Kommunstyrelsen att gälla 

from 2017-07-01.
36https://www.institutetmotmutor.se/
37https://www.institutetmotmutor.se/kunskapsbank/
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2.4.2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)

COSO är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen. 
Ramverket består av fem komponenter: 

• Kontrollmiljö

• Riskbedömningar

• Kontroller

• Kommunikation och information

• Utvärdering och uppföljning

I det praktiska arbetet med intern kontroll är det viktigt att det finns en tydlig koppling mellan 
mål och de olika COSO-komponenterna. En grundläggande del för att arbetet med den interna 
kontrollen ska fungera är att det finns tydliga styrsignaler, exempelvis genom dokumenterade rutiner 
och riktlinjer.38

2.4.3 Sveriges Kommuner och Landsting 

Enligt SKL bidrar intern styrning och kontroll till måluppfyllelse och att verksamheten kan bedrivas 
effektivt och säkert. Ett medvetet och systematiskt arbetssätt som utgår från riskbedömning kan 
också förebygga och upptäcka fusk, oegentligheter och korruption.

SKL tillhandahåller material med ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i arbetet 
med att utveckla den interna kontrollen. Väsentliga moment är – en robust organisation, riskanalyser, 
åtgärder och kontroller samt uppföljning.39

SKL fördjupar arbetet, i ett nätverk tillsammans med ett antal kommuner och regioner, för att 
förebygga och motverka fusk, oegentligheter och bedrägerier inom välfärdssektorn. Arbetet syftar 
till att använda den kompetens som finns, öka medvetenheten kring problematiken, och utveckla 
olika stödmaterial.

SKL ger stöd till kommuner och regioner i deras arbete för att motverka korruption bland annat 
genom kunskapsspridning och utvecklingsarbete.40

SKL:s utbildning om arbete mot oegentligheter och korruption 
SKL har en utbildning om förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Enligt utbildningen 
finns sex grundläggande komponenter i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption; 
kultur och värdegrund, riskhantering, intern kontroll, dialog och transparens, uppföljning och 
utvärdering samt ledning och styrning.41 

38Intern styrning och kontroll – både lönsamt och säkert, Torbjörn Wikland 2014. The 2013 COSO framework and COX compliance, 

IMA 2013. https://www.coso.org/documents/COSO%20McNallyTransition%20Article-Final%20COSO%20Version%20Proof_5-

31-13.pdf
39SKL, Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling, https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-703-9.

pdf?issuusl=ignore
40Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, www.skl.se
41SKL; Korruption – en utbildning från SKL, http://linode.learnways.com/skl/korruption/kurs/ 
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Processhjulet som visas nedan fungerar som ett stöd för att initiera aktiviteter som bemöter både 
individuella och organisatoriska risker för oegentligheter och korruption. Modellen betonar betydelsen 
av att fokusera på såväl kultur och värdegrund som på kontroll och uppföljning.42

Bild 1: Processhjul för förebyggande arbete43 

I utbildningen lämnar SKL följande beskrivning av respektive del i processhjulet:44

Ledning och styrning
Ledningen bör sträva efter att etablera och kommunicera värderingar, vikten av etiskt beteende och 
organisation som är fri från all korruption. Ledningen skapar policys och beslutar om resursfördelning. 
Genom egna exempel ska ledningen även visa att de lever som de lär.

Kultur och värdegrund
Den interna kulturen definieras av medarbetarens agerande och attityder. Organisationen förstår 
och accepterar värderingarna.

Riskhantering
Risker bör identifieras, analyseras och reduceras. En organisation bör försöka begränsa de negativa 
konsekvenserna av incidenter som inte kan undvikas. Det finns olika metoder och administrativa 
verktyg för riskhantering och ingen vedertagen metod som används av alla kommuner. 

Intern kontroll
Det bör säkerställas att de grundläggande kontrollerna fungerar för att bemöta de många olika risker 
som kan finnas i en verksamhet. Grundläggande kontroller behövs för att minska risker som kan finnas 
i en verksamhet. Samtidigt kan ytterligare riktade kontroller krävas för att minska specifika risker.

42www.skl.se Korruption – en utbildning från SKL
43www.skl.se Korruption – en utbildning från SKL
44Ibid
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Dialog och transparens
Genom utbildning och öppen dialog blir anställda på alla nivåer mer medvetna om både regler 
och risker, kan uppmärksamma signaler om att allt inte står rätt till och får en ökad kunskap om 
hur man ska agera. Det är också viktigt att det finns tillgängliga kommunikationskanaler där den 
anställde utan rädsla kan söka råd eller anmäla misstankar. 

Transparens nämns bland annat i ESO rapporten: ökad transparens kan nås i kommunal verksamhet, 
genom ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi som möjliggör för enskilda 
medborgare att delta i granskandet av makthavarna.45

Uppföljning och utvärdering
För att uppnå mål krävs det att målsättningarna bryts ned till delmål. Det krävs också att det är 
en tydlig ansvarsfördelning samt att framgångar och bakslag rapporteras så hinder kan upptäckas 
och nödvändiga justeringar kan göras. Även om man arbetar förebyggande med att förhindra att 
oegentligheter uppstår kommer incidenter att inträffa. Det är nödvändigt att dels åtgärda felet men 
ledningen behöver också analysera varför felet inträffade. 

45Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska 2013:2
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3 NULÄGESANALYS BORÅS STAD

3.1 Inledning
Nedan beskrivs Borås Stads arbete med att motverka och upptäcka förekomst av oegentligheter 
och korruption. Genomgången genomförs med utgångspunkt i SKL:s processhjul för förebyggande 
arbete mot oegentligheter och korruption. 

3.2 Ledning och styrning  
Sedan den förra rapporten publicerades 2013 har flera styrdokument som berör området oegentligheter 
och korruption upprättats. Borås Stad har även inrättat CKS som en avdelning på Stadsledningskansliet 
som ska ha det kommunövergripande ansvaret för dessa frågor. Borås Stad har även inrättat ett 
lednings- och styrsystem ”Stratsys” där exempelvis ett stort arbete med intern kontroll har genomförts. 

3.2.1 Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

Under Kommunstyrelsen finns sedan 2017 avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). I 
uppdraget ingår att arbeta med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter 
och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads 
samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap. Detta genom att arbeta utifrån tre 
inriktningar; kunskap, säkerhet samt oegentligheter och korruption.46 CKS samverkar bland annat 
med Koncerninköp gällande bakgrundskontroll av leverantörer. 

CKS har upprättat en verksamhetsbeskrivning 2016 med b.la inriktning och mål för verksamheten. 
Verksamhetsbeskrivningen har inte fastställts av Kommunstyrelsen och uppställda mål har inte 
följts upp. Enligt intervjuade vid CKS beror det på att avdelningen under 2017 och 2018 har haft 
en implementerings- och uppstartsfas. Avdelningen har inte heller varit fullt ut bemannade för 
uppdraget förrän i slutet av 2018. Förhållandena har inneburit att det fram till i år inte har funnits 
möjlighet att genomföra en mer formell uppföljning av verksamhetsmålen. De intervjuade uppger 
att verksamhetsbeskrivningen är ett levande dokument på avdelningen och att målsättning och 
inriktning stäms av löpande. 

Oegentligheter och korruption
CKS arbetar kontinuerligt och långsiktigt mot alla former av oegentligheter och korruption, bland 
annat genom policys (exempelvis ”Vårt förhållningssätt”) och andra styrdokument där det beskrivs hur 
Borås Stads anställda ska förhålla sig i dessa frågor. Som ett komplement har en visselblåsarfunktion 
inrättats.47

46https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/

centrumforkunskapochsakerhet.4.6dd925d3157ec6fd66c6f9ac.html
47Ibid
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Bild 2: CKS organisationsschema48

3.2.2 Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, 
och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Visselblåsarfunktionen beskrivs som:49 

• Funktionen ska enbart användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en 
person i ledande ställning där kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms 
vara möjliga eller lämpliga att använda. Det kan handla om exempelvis mutor, bedrägerier 
eller tjänstefel. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta

• Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, omorganisation och löner ska inte lämnas via 
visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter tar man med sin närmaste chef

• Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås Stad 
och dess bolag

• En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling, om det inte 
finns en tillämplig sekretessbestämmelse

• Det går bra att lämna en anmälan anonymt. Inga efterforskningar görs för att identifiera vem 
som lämnat en anonym anmälan

• CKS på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads visselblåsarfunktion. Det är CKS som 
hanterar alla visselblåsarärenden och bedömer om man ska genomföra en egen utredning eller 
om frågan hör hemma i en annan nämnd/förvaltning

Enligt intervjuade vid CKS har Borås Stad i genomsnitt haft 15 anmälningar per år till visselblåsarfunktionen 
sedan den infördes 2017, varav ungefär hälften utreds av CKS. Visselblåsarfunktionens ärenden rapporteras 
enligt intervjuade vid CKS direkt till kommunchef och i vissa fall till Kommunalrådsberedning. 

48CKS bildspel, erhållit från CKS, 2019-08-21
49Ibid
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Det finns av sekretesskäl ingen rapportering eller redovisning av inkomna visselblåsarärenden eller 
genomförda utredningar till Kommunstyrelsen i nuläget. Denna omständighet kommer att utredas 
vid den översyn av visselblåsfunktionen som Kommunstyrelsen initierat under 2019 menar de 
intervjuade. 

3.2.3 Arbetsgrupper och nätverk

Enligt intervju vid Stadsledningskansliet finns ett nätverk mellan Borås Stad, berörda statliga 
myndigheter och andra aktörer om att samverka för trygghet, säkerhet och demokrati. Gruppen 
är en lokal myndighetssamverkan och företrädare träffas en gång per månad och kan då arbeta 
med att höja kunskapen inom ett område. En avsiktsförklaring finns framtagen men den är inte 
undertecknad av myndigheterna som ingår i den lokala samverkansgruppen.

Borås Stad är därutöver med i SKL:s nuvarande nätverk för korruptionsbekämpning. Det startades 
upp i januari 2019 och pågår under 2019 med en sista träff i november.

3.3 Arbete med kultur- och värdegrund
Intervjuade vid CKS och Stadsledningskansliet uppger att det inom vissa förvaltningar och bolag pågår 
ett arbete med etik- och värdegrundsfrågor. Borås Stad saknar dock en dokumenterad värdegrund på 
kommunövergripande nivå, som hanterar frågor om etiskt förhållningssätt i förhållande till begreppet 
oegentligheter och korruption. Borås Stad har enligt de intervjuade initierat en arbetsgrupp som 
påbörjat ett arbete kring värdegrund i kvalitets- och utvecklingsarbetet Tillitsresan. Tillitsresan är 
ett arbete som ska ge Borås Stad ett nytt, mer modernt sätt att styra och leda alla sina verksamheter.50 

Stadsrevisionen noterar att styrdokumenten Vårt förhållningssätt, policy för koncerninköp och 
personalpolitiskt program med riktlinjer innehåller vissa delar som på olika sätt tangerar etik och 
värdegrundsfrågor. 

3.4 Riskanalys, intern styrning och kontroll
Nämnder ska säkerställa att den interna kontrollen bygger på en relevant riskanalys samt årligen fastställa 
en internkontrollplan. I samband med årsredovisningen ska nämnderna godkänna dokumentation 
av genomförda åtgärder och/eller kontroller enligt internkontrollplanen.51

Nämnderna upprättar och rapporterar intern kontroll i ett styr- och ledningssystem, Stratsys. Där 
upprättas även riskanalyser som stadens nämnder genomför. Stadsrevisionen har genomfört en översiktlig 
granskning av Borås Stads nämnders riskanalys år 2019. Granskningen har som utgångspunkt att 
kartlägga i vilken omfattning områdena oegentligheter och korruption förekommer i nämndernas 
riskanalyser. 

I granskningen framkommer att olika former av risker för oegentligheter och korruption är medtaget 
i nämndernas riskanalyser för samtliga nämnder.  Merparten av nämnderna har bedömt risken så hög 
att den ska finnas med i internkontrollplanen. Det kontrollmoment som anges i internkontrollplanen 
kan även ses som att de utgör en del i det förebyggande arbetet mot oegentligheter.

Kommunstyrelsen och de tekniska nämnderna har tagit med många risker som berör området 
oegentligheter och korruption i sina riskanalyser. Till viss del förekommer även detta bland de bland 
de andra nämnderna men i mindre utsträckning. 

Stadsrevisionen noterar att inga risker eller kontrollmoment finns med för någon nämnd gällande 
påverkan, mutor och vänskapskorruption vid avgifts-, tillsyns- och bidragsverksamheter eller verksamheter 

50https://intranet.boras.se/styrningochledning/kvalitetochutvecklingsarbeten/tillitsresan.4.1544b908169955a8b1a12db6.html
51Borås Stad, Regler för internkontroll, 2017
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där betyg utfärdas. En nämnd har i riskanalysen definierat kontroll av underleverantör, men detta 
kontrollmoment saknas i hög grad för övriga nämnder.

3.4.1 Dualitetsprincipen

Dualitetsprincipen; d.v.s. att två personer i förening genomför attestering. Principen innebär att 
ingen person ensam ska handlägga en transaktion helt igenom en beslutsprocess.52 I Borås Stad 
uppfylls dualitetsprincipen genom hantering i stadens ekonomisystem och lönesystem där det är 
inlagt som en generell kontroll. 

Enligt intervju med CKS har i dagsläget ingen inventering genomförts gällande dualitetsprincipen i 
verksamhetssystemen i Borås Stad. Detta kommer att vara en del av den nämndsspecifika informations-/
utbildningsinsatsen som CKS har för avsikt att genomföra med början hösten 2019.

3.4.2 Leverantörs- och betalningskontroller

2010 påbörjade finansavdelningen (Stadsledningskansliet) projektet ”Rätt redovisning”. Projektet 
innehöll bland annat en översyn av leverantörskontroll och riskhantering. Avtal tecknades med 
tjänster inom leverantörs- och betalningskontroll (Credit Safe och Inyett).

Creditsafe är en kreditupplysningstjänst.53 Koncerninköp (som ansvarar för stadens upphandlingar) 
och förvaltningar i Borås Stad kontrollerar genom Creditsafe:s leverantörskontroll, att företag har 
s.k. grönt ljus. Grönt ljus innebär att de är utan betalningsanmärkningar och kronofogdeskulder 
och med en hög bedömd pålitlighet när det gäller betalningar och klarar bedömning av risk att 
komma i obestånd inom 12 månader. 

Inyett levererar dagligen en tjänst till enheten Redovisningsservice (Servicekontoret) där betalningsfilen 
stämts av mot Svensk Handels varningslista, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten. 
Borås Stad har avtal med Inyett och nuvarande avtal gäller till 2019-10-31 enligt intervjuad vid 
Stadsledningskansliet. De kontroller som görs sker i samband med att betalfiler skickas är automatiserade 
kontroller av Borås Stads leverantörsbetalningar. De kontroller som görs är bland annat:

• Kontroll av svartlistade/blufföretag

• Dubbelbetalningar

• Onormala belopp

• Ej momsregistrerade bolag

• Utbetalningar till bankkontonummer

3.4.3 Granskning av avtalstrohet 

Borås Stad har 2018 inlett ett arbete med inköpsanalys av avtal på förvaltningarna i Borås Stad. 

52https://www.esv.se/contentassets/7c159b667ddc46579f09dbc196168d6e/2016-24-oegentligheter-och-intern-styrning-och-kontroll-

korr-fotnoter.pdf 
53www.creditsafe.com 
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Avdelningen Koncerninköp på Stadsledningskansliet har köpt in inköpsanalyssystemet Spend By 
Exitia. Systemet är ett hjälpmedel för att följa avtalstrohet vid inköp gentemot ramavtal och andra 
avtal i Borås Stad och är under införande i Borås Stads förvaltningar.54 

3.5  Dialog och transparens 
SKL betonar i sitt utbildningspaket under rubriken dialog och transparens vikten av att det finns 
tillgängliga kommunikationskanaler där den anställde utan rädsla kan söka råd eller anmäla 
misstankar. Borås Stad har inrättat avdelningen CKS på Stadsledningskansliet och även byggt upp 
en visselblåsarfunktion. 

Borås Stad införde diarium på webben för ökad service, tillgänglighet och transparens. I webbdiariet 
kan medborgare söka i Borås Stads diarier.55 

3.5.1 Nära ledarskap

I en tidigare revisionsrapport ”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt” 2013 framgick det vid intervjuer med 
förvaltningschefer och bolagschefer i Borås Stad att det förekom diskussion och värdegrundsarbete 
i vissa bolag och nämnder när det gäller etiskt förhållningssätt och risker för oegentligheter och 
korruption.56

Enligt information från avdelningen Personal och förhandling på Stadsledningskansliet berörs 
området oegentligheter och korruption i:

• tredagarsutbildningen ”Att arbeta i offentlig förvaltning”

• den centrala introduktionen för chefer där stadsjuristerna har ett utbildningspass där de bland 
annat berör jävsfrågan

• Checklistan för introduktion av nyanställda

• utbildningar (exempelvis förvaltningslagen) som Borås Stad håller för sina medarbetare tas 
frågor upp om oegentligheter, korruption och jäv

3.5.2 Informationsinsats 

Vid intervju med företrädare för CKS framkommer att avdelningen under hösten 2019 kommer att 
påbörja en informationsinsats i Borås Stads nämnder och styrelser kring frågor om oegentligheter 
och korruption. CKS kommer också bygga upp en sida på Borås Stads intranät med information, 
länkar till web-utbildningar och olika typer av dilemman som kan utgöra diskussionsunderlag, 
rättsfall av intresse m.m.

Genom kunskapshöjande informations-/utbildningsinsatser vill CKS öka medvetenheten kring dessa 
frågor hos anställda och förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag. Detta ska ske exempelvis vid 
ledningsgruppsmöten, arbetsplatsträffar eller andra lämpliga sammankomster.

Informationsinsatserna ska bidra till att förebygga, upptäcka och förhindra korruption och liknande 
företeelser. Planen är att nå ut brett med information om de aktuella frågorna, men att prioritera 
grupper som kan vara särskilt utsatta för eventuella påverkansförsök. 

3.5.3 Bisysslor   

Berörda tjänstemän vid Stadsledningskansliet uppger att utgångspunkten i Borås Stads arbete mot 

54https://www.spendbyexitia.com 
55Borås Stad / Nyheter / Vi inför webbdiarium – ta del av allmänna handlingar på boras.se, 2018-03-26
56Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, Stadsrevisionen Borås.  Mars 2013-03-12
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förtroendeskadliga och arbetshindrande bisysslor är att anställda själva ska anmäla bisysslor och 
rapportera in det på avsedd blankett. Det är upp till närmaste chef att ta emot anmälan om bisyssla 
från en medarbetare. Blanketten ska sedan sparas i personalakten. Om arbetsgivaren fattar beslut 
om att förbjuda en bisyssla ska detta enligt de intervjuade dokumenteras med motivering samt 
diarieföras. I vissa fall ska ett sådant beslut även förhandlas jml. lag (1976:580) om medbestämmande 
i arbetslivet (MBL). 

HR-avdelningen på Stadsledningskansliet och på respektive förvaltning är behjälpliga med rådgivning 
angående bisysslor och hur de ska bedömas. De intervjuade uppger att det inte är särskilt vanligt 
att Stadsledningskansliet får den typen av frågor. 

De intervjuade uppger vidare att det i dagsläget inte finns några rutiner eller riktlinjer som reglerar hur 
och när Borås Stad ska sköta sitt informationsansvar när det gäller bisysslor. De intervjuade uppger 
att möjliga åtgärder är att lägga in informationsinsatser om bisysslor som en punkt på checklistan 
vid nyanställning och medarbetaröverenskommelsen. Vilket skulle förbättra Borås Stads arbete i 
dessa delar. En annan förbättringsåtgärd är att föra in information om bisysslor som en punkt i 
SAM-kalendern (Systematiskt arbetsmiljöarbete), vilket skulle innebära att information om bisysslor 
blir ett område som ska avhandlas på APT vid Borås Stads samtliga arbetsplatser årligen. 

Någon övergripande uppföljning av omfattning eller hur förvaltningar i Borås Stad arbetar med 
bisysslor sker inte i dagsläget. Det sker heller ingen sammanställning på Borås Stad nivå avseende 
hur vanligt förekommande det är med bisysslor. De intervjuade uppger att det inte genomförs några 
särskilda kontrollmoment vid Stadsledningskansliet som syftar till att kartlägga förekomsten av 
bisysslor på förvaltningen. Såvitt de intervjuade känner till sker inte heller detta i övriga förvaltningar. 
De intervjuade uppger att det inte är tillåtet med befintligt regelverk att efterforska systematiskt 
vilka bisysslor som alla anställda i en kommun har. Utgångspunkten är istället att de anställda har 
skyldighet att rapportera och att arbetsgivaren kan efterfråga ytterligare information men att man 
då behöver en anledning i varje enskilt fall.   

3.6 Uppföljning och utvärdering 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas - en process som bestämmer 
kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder 
och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Uppföljningen genomförs 
för att säkerställa att de kontroller som designats för att möta risker verkligen utförs och fungerar 
som tänkt.57 

Kommunstyrelsen behandlar en gång per år ett ärende om intern kontroll för nämnder och bolag. 
Därutöver har man lagt in löpande kontroller vid tertialuppföljningar för risker med hög riskbedömning. 

Borås Stad har inrättat avdelningen CKS. Ett av uppdragen är att långsiktigt arbeta mot oegentligheter 
och korruption i Borås Stad. Ärenden som inkommit till visselblåsarfunktionen följs upp en gång 
per halvår i Kommunstyrelsen. Vid intervju med berörda från CKS betonas det att en kontinuerlig 
uppföljning av åtgärder mot oegentligheter och korruption saknas i Borås Stad. De intervjuade vid 
CKS menar att såväl information, uppföljning och dokumentation inom området skulle kunna 
införas som en komponent i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM hjulet).  

Stadsrevisionen noterar att mål för och utvärdering av Borås Stads och CKS samlade arbete i dessa 
frågor saknas. 

57Intern kontroll för förtroende, trygghet och utveckling, SKL 2018
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4 Sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från 2013 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2019. Den 
huvudsakliga revisionsfrågan är om de brister som framkom i granskningen 2013 har åtgärdats och 
om Kommunstyrelsens förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2013
Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2013 är som följer:

Att det saknades en kommungemensam dokumenterad strategi för arbetet, där man aktivt tog ställning 
till hur Borås Stad ska hantera oegentligheter och korruption 

Granskningen visar att det inte finns en kommungemensam dokumenterad strategi. Avdelningen CKS 
under Stadsledningskansliet har inrättats som ska arbeta med dessa frågor på en övergripande nivå. 
CKS ingår i ett samarbete med andra myndigheter och i SKL:s nätverk för korruptionsbekämpning. 
Normerande inriktning för Borås Stad går att finna i policyn Vårt förhållningssätt som antogs av 
Kommunfullmäktige 2015. 

Borås Stad saknar fortfarande ett aktiverande styrdokument där de långsiktiga målen för arbetet 
mot oegentligheter och korruption framgår. 

Stadsrevisionens bedömning är att bristen delvis har åtgärdats. 

Utöver den antagna riktlinjen för upphandling saknar Borås Stad antagna riktlinjer som hanterar 
korruption, oegentligheter och motverkande av organiserad ekonomisk brottslighet

Granskningen visar att sedan 2013 har Borås Stad antagit flera styrdokument inom området, 
bland annat: Vårt förhållningssätt, regler för intern kontroll, personalpolitiska riktlinjer, regler för 
representation och regler för Koncerninköp. Stadsrevisionen noterar att reglerna för representation 
inte finns tillgängliga bland Stadens andra styrdokument.

Stadsrevisionens bedömning är att bristen till stora delar har åtgärdats. Det som återstår är en 
kommungemensam dokumenterad värdegrund och hur den ska implementeras i Stadens olika 
verksamheter. 

Staden bör utveckla uppsikten över Borås Stads interna kontroll och även omfatta bolagen i reglerna för 
den interna kontrollen. Staden behöver också utveckla arbetet med riskanalyser som bör omfatta risker 
för korruption och oegentligheter

Granskningen visar att Borås Stad har infört regler för intern kontroll som även omfattar de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen genomför årligen en uppföljning av samtliga nämnders och bolags interna 
kontroll som en del av sin uppsiktsplikt. Granskningen visar att samtliga nämnders riskanalyser 
innehåller olika typer av risker som berör området oegentligheter och korruption. 

Stadsrevisionens bedömning är att bristerna till stora delar är åtgärdade. 

Att begrepp för organisationskultur, etik och värdegrund är viktiga att fastställa, med tydliga budskap 
om förhållningssätt som förväntas av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma utbildningsinsatser med 
hur man kan hantera risker för oegentligheter och korruption borde övervägas

Granskningen visar att Borås Stad har infört riktlinjer gällande förhållningssätt. Staden saknar fortfarande 
en gemensam värdegrund. Flera andra styrdokument tangerar värdegrund och förhållningssätt på 
olika sätt. Det pågår även ett arbete i Staden med att ta fram en gemensam värdegrund för Borås 
Stad. En gemensam utbildningsinsats inom området har initierats av avdelningen CKS, som under 
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hösten 2019 kommer att besöka nämnder och bolag för information samt införa en e-utbildning 
gällande oegentligheter och korruption. 

Stadsrevisionens bedömning är att bristerna delvis är åtgärdade. Arbete pågår med att ta fram en 
gemensam värdegrund och utbildningsinsatser planeras för genomförande under 2019. 

Borås Stad saknar ett dokumenterat system för hantering och rapportering av misstänkta fall av oegentligheter 
och korruption

Granskningen visar att Kommunstyrelsen har inrättat avdelningen CKS på Stadsledningskansliet 
för att arbeta med dessa frågor. Inom avdelningen har en visselblåsarfunktion för anställda och 
allmänheten inrättats. Stadsrevisionen bedömning är att bristen är åtgärdad.

Stadsrevisionens bedömning med utgångspunkt i granskningens nulägesanalys
Inom ramen för granskningen har Stadsrevisionen genomfört en nulägesanalys av Borås Stads 
förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Analysen har genomförts med utgångspunkt 
i SKL:s processhjul för att motverka oegentligheter och korruption. 

I omorganisationen år 2017 flyttades upphandlingsavdelningen till Stadsledningskansliet och 
fick namnet Koncerninköp. I dokumentet regler för koncerninköp regleras den strategiska rollen. 
Koncerninköp samverkar med CKS för att motverka oegentliga leverantörer. Borås Stad har därutöver 
infört kontroller av leverantörer och betalningar via systemen Creditsafe och Inyett. Vidare pågår 
införsel i Borås av ett system för granskning av inköp gentemot avtal.

Arbetsgivaren är enligt lagen om offentlig anställning (LOA 7 a §) skyldig att informera allmänt om 
vad som menas med förtroendeskadlig bisyssla. Vidare är arbetstagare skyldig att på arbetsgivarens 
begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens 
bisysslor. På Borås Stads intranät finns vägledning för hur bisysslor ska rapporteras och visst stöd 
för utredning och bedömning.  

Granskningen visar att Borås Stad saknar rutiner för att löpande säkerställa sitt informationsansvar 
enl. LOA. Information om förtroendeskadliga bisysslor finns inte med i Borås Stads checklistor 
för introduktion, medarbetar/utvecklingssamtal eller i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
Borås Stad saknar en samlad beskrivning eller riktlinje för hur kommunen ska/bör genomföra 
kontroller eller uppföljning inom området. Det finns ingen samlad bild av hur de olika förvaltningarna 
bedriver arbete i dessa frågor. I Kommunstyrelsens delegationsordning finns inte angivet vem som 
har delegation för att efterfråga ytterligare information om en bisyssla eller förbjuda en bisyssla. 
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Förutom ovanstående rekommenderar Stadsrevisionen med utgångspunkt i nulägesanalysen följande:  

• Avdelningen CKS vid Stadsledningskansliet har upprättat en verksamhetsbeskrivning 
2016 med b.la inriktning och mål för verksamheten. Verksamhetsbeskrivningen har inte 
fastställts och uppställda mål har inte följts upp av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör 
fastställa mål och inriktning för verksamheten och säkerställa att uppföljning gentemot målen 
genomförs 

• Nämnder som har verksamheter som omfattar myndighetsutövning inom områdena avgifts-, 
tillsyns- och bidragsverksamheter eller verksamheter där betyg utfärdas bör löpande beakta 
risker för mutor, otillbörlig påverkan och vänskapskorruption när nämnderna genomför sin 
riskanalys

• Gällande automatiska kontroller i system uppfylls dualitetsprincipen i Stadens ekonomi- och 
lönesystem. Huruvida dualitetsprincipen är uppfylld i övriga verksamhetssystem i Borås Stad 
bör kartläggas

• Borås Stad berör området oegentligheter och korruption i flera chefs- och 
medarbetarutbildningar. Därutöver kommer avdelningen CKS att genomföra en 
informationsinsats i Borås Stads nämnder och styrelser under 2019. Det skulle enligt 
Stadsrevisionens bedömning behövas en långsiktig plan för hur successiva utbildningsinsatser 
i nämnder och bolag ska genomföras för att motverka oegentligheter och korruption

• Kommunstyrelsen behöver säkerställa att Borås Stad sköter sitt informationsansvar 
om förtroendeskadliga bisysslor. Kommunstyrelsen bör föra in information om 
förtroendeskadliga bisysslor i Borås Stads checklistor för introduktion av nya medarbetare 
och medarbetar-/utvecklingssamtal. Vidare bör information om förtroendeskadliga bisysslor 
finnas med som en del av Stadens systematiska arbetsmiljöarbete för att säkerställa att 
information delges samtliga av Borås Stads medarbetare vid arbetsplatsträffar årligen

• Kommunstyrelsen behöver utifrån sin övergripande roll inventera hur kommunens 
olika förvaltningar bedriver arbete med kontroll och uppföljning i förhållande till 
förtroendeskadliga bisysslor. Stadsrevisionen rekommenderar att Kommunstyrelsen med 
utgångspunkt i inventeringen sammanställer centrala riktlinjer gällande kontroll och 
uppföljning av förtroendeskadliga bisysslor. Vidare bör Kommunstyrelsen säkerställa att 
beslutsdelegationen inom området tydliggörs

Sammanfattande bedömning
Borås Stad har under de senaste åren genomfört en mängd åtgärder inom området för att förebygga 
och motverka oegentligheter och korruption. Stadsrevisionen kan konstatera att vissa delar av Borås 
Stads arbete fortfarande är under uppbyggnad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete 
med att förebygga oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Granskningens nulägesanalys visar att Borås Stad fortfarande saknar en kommungemensam värdegrund 
vilket är en grundläggande komponent i det förebyggande arbetet mot oegentligheter och korruption. 
Borås Stad saknar även en kommungemensam strategi inom området. Kommunstyrelsen har inte 
heller fastställt mål och inriktning för avdelningen Centrum för kunskap och säkerhets (CKS) 
förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar dessutom centrala riktlinjer 
för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning när det 
gäller förtroendeskadliga bisysslor.
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Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att 
ta fram en kommungemensam värdegrund och formulerar en övergripande strategi inom området. 
Kommunstyrelsen behöver även fastställa mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning 
gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver vidare säkerställa att arbetet mot förtroendeskadliga 
bisysslor sker i enlighet med lagen om offentlig anställning och att en ändamålsenlig systematik 
inom området avseende information, kontroll och uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Stadsrevisionen vill betona att det fortsatt är av stor vikt att vidareutveckla och levandegöra arbetet 
med intern kontroll och kontinuerligt utbilda verksamheterna för att även fortsatt utveckla arbetet 
med att förebygga och minska risken för oegentligheter och korruption.

Andreas Ekelund 
Revisionschef

Anna Sandström
Granskningsledare
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning 
av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och 
korruption. Uppföljningens övergripande syfte är att följa 
upp granskningsresultaten från 2013 och genomföra en 
nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser 
ut 2019. Den huvudsakliga revisionsfrågan är om de brister 
som framkom i granskningen 2013 har åtgärdats och om 
Kommunstyrelsens förebyggande arbete mot oegentligheter 
och korruption är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de 
brister som konstaterades 2013
Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som 
konstaterades 2013 är som följer:

Att det saknades en kommungemensam dokumenterad strategi för 
arbetet, där man aktivt tog ställning till hur Borås Stad ska hantera 
oegentligheter och korruption 

Granskningen visar att det inte finns en kommungemensam 
dokumenterad strategi. Avdelningen CKS under 
Stadsledningskansliet har inrättats som ska arbeta med 
dessa frågor på en övergripande nivå. CKS ingår i ett 
samarbete med andra myndigheter och i SKL:s nätverk för 
korruptionsbekämpning. Normerande inriktning för Borås 
Stad går att finna i policyn Vårt förhållningssätt som antogs av 
Kommunfullmäktige 2015. 

Borås Stad saknar fortfarande ett aktiverande styrdokument 
där de långsiktiga målen för arbetet mot oegentligheter och 
korruption framgår. Stadsrevisionens bedömning är att bristen 
delvis har åtgärdats. 

Utöver den antagna riktlinjen för upphandling saknar Borås Stad 
antagna riktlinjer som hanterar korruption, oegentligheter och 
motverkande av organiserad ekonomisk brottslighet

Granskningen visar att sedan 2013 har Borås Stad antagit 
flera styrdokument inom området, bland annat: Vårt 
förhållningssätt, regler för intern kontroll, personalpolitiska 
riktlinjer, regler för representation och regler för Koncerninköp. 
Stadsrevisionen noterar att reglerna för representation inte finns 
tillgängliga bland Stadens andra styrdokument. Stadsrevisionens 
bedömning är att bristen till stora delar har åtgärdats. Det som 
återstår är en kommungemensam dokumenterad värdegrund 
och hur den ska implementeras i Stadens olika verksamheter. 

Staden bör utveckla uppsikten över Borås Stads interna kontroll och 
även omfatta bolagen i reglerna för den interna kontrollen. Staden 
behöver också utveckla arbetet med riskanalyser som bör omfatta 
risker för korruption och oegentligheter

Granskningen visar att Borås Stad har infört regler för 
intern kontroll som även omfattar de kommunala bolagen. 
Kommunstyrelsen genomför årligen en uppföljning av 
samtliga nämnders och bolags interna kontroll som en del av 
sin uppsiktsplikt. Granskningen visar att samtliga nämnders 

riskanalyser innehåller olika typer av risker som berör området 
oegentligheter och korruption. Stadsrevisionens bedömning är 
att bristerna till stora delar är åtgärdade. 

Att begrepp för organisationskultur, etik och värdegrund är viktiga 
att fastställa, med tydliga budskap om förhållningssätt som förväntas 
av medarbetare i Borås Stad. Gemensamma utbildningsinsatser 
med hur man kan hantera risker för oegentligheter och korruption 
borde övervägas

Granskningen visar att Borås Stad har infört riktlinjer gällande 
förhållningssätt. Staden saknar fortfarande en gemensam 
värdegrund. Flera andra styrdokument tangerar värdegrund 
och förhållningssätt på olika sätt. Det pågår även ett arbete 
i Staden med att ta fram en gemensam värdegrund för 
Borås Stad. En gemensam utbildningsinsats inom området 
har initierats av avdelningen CKS, som under hösten 2019 
kommer att besöka nämnder och bolag för information samt 
införa en e-utbildning gällande oegentligheter och korruption. 
Stadsrevisionens bedömning är att bristerna delvis är åtgärdade. 
Arbete pågår med att ta fram en gemensam värdegrund och 
utbildningsinsatser planeras för genomförande under 2019. 

Borås Stad saknar ett dokumenterat system för hantering och 
rapportering av misstänkta fall av oegentligheter och korruption

Granskningen visar att Kommunstyrelsen har inrättat 
avdelningen CKS på Stadsledningskansliet för att arbeta med 
dessa frågor. Inom avdelningen har en visselblåsarfunktion 
för anställda och allmänheten inrättats. Stadsrevisionens 
bedömning är att bristen är åtgärdad. 

Stadsrevisionens bedömning med utgångspunkt 
i granskningens nulägesanalys
Inom ramen för granskningen har Stadsrevisionen genomfört 
en nulägesanalys av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Analysen har genomförts 
med utgångspunkt i SKL:s processhjul för att motverka 
oegentligheter och korruption. 

I omorganisationen år 2017 flyttades upphandlingsavdelningen 
till Stadsledningskansliet och fick namnet Koncerninköp.  
I dokumentet regler för koncerninköp regleras den strategiska 
rollen. Koncerninköp samverkar med CKS för att motverka 
oegentliga leverantörer. Borås Stad har därutöver infört 
kontroller av leverantörer och betalningar via systemen 
Creditsafe och Inyett. Vidare pågår införsel i Borås av ett system 
för granskning av inköp gentemot avtal.

Arbetsgivaren är enligt lagen om offentlig anställning (LOA 
7 a §) skyldig att informera allmänt om vad som menas med 
förtroendeskadlig bisyssla. Vidare är arbetstagare skyldig att 
på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för 
att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. 
På Borås Stads intranät finns vägledning för hur bisysslor ska 
rapporteras och visst stöd för utredning och bedömning.  
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Granskningen visar att Borås Stad saknar rutiner för att löpande 
säkerställa sitt informationsansvar enl. LOA. Information 
om förtroendeskadliga bisysslor finns inte med i Borås Stads 
checklistor för introduktion, medarbetar/utvecklingssamtal eller 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Borås Stad saknar 
en samlad beskrivning eller riktlinje för hur kommunen ska/
bör genomföra kontroller eller uppföljning inom området. Det 
finns ingen samlad bild av hur de olika förvaltningarna bedriver 
arbete i dessa frågor. I Kommunstyrelsens delegationsordning 
finns inte angivet vem som har delegation för att efterfråga 
ytterligare information om en bisyssla eller förbjuda en bisyssla. 

Förutom ovanstående rekommenderar Stadsrevisionen med 
utgångspunkt i nulägesanalysen följande:  

• Avdelningen CKS vid Stadsledningskansliet har upp- 
 rättat en verksamhetsbeskrivning 2016 med b.la inrikt- 
 ning och mål för verksamheten. Verksamhetsbeskriv- 
 ningen har inte fastställts och uppställda mål har inte  
 följts upp av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör  
 fastställa mål och inriktning för verksamheten och säker- 
 ställa att uppföljning gentemot målen genomförs 

• Nämnder som har verksamheter som omfattar myndig- 
 hetsutövning inom områdena avgifts-, tillsyns- och  
 bidragsverksamheter eller verksamheter där betyg  
 utfärdas bör löpande beakta risker för mutor, otillbörlig  
 påverkan och vänskapskorruption när nämnderna   
 genomför sin riskanalys

• Gällande automatiska kontroller i system uppfylls duali- 
 tetsprincipen i Stadens ekonomi- och lönesystem. Huru- 
 vida dualitetsprincipen är uppfylld i övriga verksamhets- 
 system i Borås Stad bör kartläggas

• Borås Stad berör området oegentligheter och korruption  
 i flera chefs- och medarbetarutbildningar. Därutöver  
 kommer avdelningen CKS att genomföra en informa 
 tionsinsats i Borås Stads nämnder och styrelser  
 under 2019. Det skulle enligt Stadsrevisionens bedöm- 
 ning behövas en långsiktig plan för hur successiva utbild- 
 ningsinsatser i nämnder och bolag ska genomföras för att  
 motverka oegentligheter och korruption

• Kommunstyrelsen behöver säkerställa att Borås Stad  
 sköter sitt informationsansvar om förtroendeskadliga  
 bisysslor. Kommunstyrelsen bör föra in information  
 om förtroendeskadliga bisysslor i Borås Stads checklistor  
 för introduktion av nya medarbetare och medarbetar-/ 
 utvecklingssamtal. Vidare bör information om förtro- 
 endeskadliga bisysslor finnas med som en del av Stadens  
 systematiska arbetsmiljöarbete för att säkerställa att  
 information delges samtliga av Borås Stads medarbetare  
 vid arbetsplatsträffar årligen

• Kommunstyrelsen behöver utifrån sin övergripande  
 roll inventera hur kommunens olika förvaltningar be 
 driver arbete med kontroll och uppföljning i förhållande  
 till förtroendeskadliga bisysslor. Stadsrevisionen rekom- 
 menderar att Kommunstyrelsen med utgångspunkt i in 
 venteringen sammanställer centrala riktlinjer gällande  
 kontroll och uppföljning av förtroendeskadliga bisysslor.  
 Vidare bör Kommunstyrelsen säkerställa att beslutsdele- 
 gationen inom området tydliggörs

Sammanfattande bedömning
Borås Stad har under de senaste åren genomfört en mängd 
åtgärder inom området för att förebygga och motverka 
oegentligheter och korruption. Stadsrevisionen kan konstatera 
att vissa delar av Borås Stads arbete fortfarande är under 
uppbyggnad. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning 
är att de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor 
del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med att förebygga 
oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenligt.

Granskningens nulägesanalys visar att Borås Stad fortfarande 
saknar en kommungemensam värdegrund vilket är en 
grundläggande komponent i det förebyggande arbetet mot 
oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar även en 
kommungemensam strategi inom området. Kommunstyrelsen 
har inte heller fastställt mål och inriktning för avdelningen 
Centrum för kunskap och säkerhets (CKS) förebyggande 
arbete mot oegentligheter och korruption. Borås Stad saknar 
dessutom centrala riktlinjer för hur kommunen ska sköta sitt 
informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning när 
det gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt 
att Kommunstyrelsen slutför arbetet med att ta fram en 
kommungemensam värdegrund och formulerar en övergripande 
strategi inom området. Kommunstyrelsen behöver även fastställa 
mål och inriktning för CKS och genomföra uppföljning 
gentemot målen. Kommunstyrelsen behöver vidare säkerställa 
att arbetet mot förtroendeskadliga bisysslor sker i enlighet 
med lagen om offentlig anställning och att en ändamålsenlig 
systematik inom området avseende information, kontroll och 
uppföljning upprättas på övergripande nivå. 

Stadsrevisionen vill betona att det fortsatt är av stor vikt att 
vidareutveckla och levandegöra arbetet med intern kontroll 
och kontinuerligt utbilda verksamheterna för att även fortsatt 
utveckla arbetet med att förebygga och minska risken för 
oegentligheter och korruption.
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 

Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås. 

Datum 

2020-01-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00557 107 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

2020-01-09 Magnus Widén 

Ekonomichef 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00557 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 

Saltemads camping 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 

försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Ärendet i sin helhet 

William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 

försäljning av Saltemads camping.          

Motionären anser att det inte är en prioriterad kommunal angelägenhet att 

bedriva campingverksamhet. Det finns många framgångsrika campingar som 

drivs i privat regi. Med en privat entreprenör skulle campingen kunna få en 

förnyelse och vitalisering. Med anledning av detta yrkar motionären på att 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra en försäljning av 

Saltemads camping. 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 

campingverksamhet läggs ut på entreprenad. En utredning kopplat till 

uppdraget visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på 

entreprenad utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark 

som Saltemad ligger på. Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla 

campingen i egen regi och att Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

3. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13

   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



1. Motion av William Petzäll (sd) angående Saltemads camping
2007/KS0847

Publicerad på internet: 2007-11-14 11:23:23
Handlingarna bedömda för 
publicering på internet:

Handlingarna är ännu ej bedömda 

Infogade filer: Nej
Handläggare: Christer Johansson/BKMAN
Inkomdatum: 2007-11-14
Händelsetyp: IN

Text:

----- Vidarebefordrat av Desirée Carlsson/BKMAN   2007-11-14 06:50 -----

"Boras SD" 
<boras@sverigedemokrater
na.se> 

2007-11-13 17:17

Till boras.stad@boras.se

Kopia

Ärende Motion angående Saltemads camping

Motion angående Saltemads camping 
Att bedriva campingverksamhet kan knappast anses som en prioriterad kommunal 
angelägenhet. 
Kommunen bör i första hand koncentrera sig på den kommunala kärnverksamheten.
Liknande verksamhet drivs med framgång i många svenska kommuner i privat regi.
Det råder ingen brist på duktiga entreprenörer i branschen. En lämplig privat aktör skulle 
innebära en förnyelse och vitalisering av en viktig del inom turistnäringen. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi på att kommunfullmäktige beslutar att: 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att omgående utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping. 
 
William Petzäll (SD) kommunfullmäktigeledamot
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2020: Borås Fältrittklubb 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 6-9 februari 2020 enligt 

upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor.        

 

 

 

 

Datum 

2020-01-27 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01026 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2020-01-09 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01026 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2020: Borås Fältrittklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 6-9 februari 2020 enligt 

upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Fältrittklubb arrangerar för 26:e året Borås Grand Prix. Tävlingen har så 

kallad 5*-nivå, den högsta nationella elitnivån för hopptävlingar. I år genomförs 

Borås Grand Prix något tidigare än 2019, eftersom tävlingen i Borås också 

innebär kval till Göteborg Horse Show som genomförs 19-23 februari. Kvalet i 

sig och att välmeriterade ryttare på landslagsnivå deltar innebär att det finns 

goda förutsättningar för hög uppmärksamhet i media och mycket publik både 

på plats i ridhuset och via webbsändningarna landet runt. 

Kommunstyrelsen bedömer därför det marknadsföringsmässiga värdet för 

kommunen till samma nivå som för 2019, 75 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Avtal  

Beslutet expedieras till 

Sara Eriksson, Borås Fältrittklubb, Varbergsvägen 65, 504 93 Borås 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 
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Datum 

2020-02-03 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2019-01026 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 
 

 

 

Avtal marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 

2020: Borås Fältrittklubb 

Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om 

marknadsföringssamarbete vid Borås Grand Prix 6-9 februari 2020.  

Klubbens åtagande 

1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all 

marknadsföring av arrangemanget, på tävlingens webbplats, på storbildstv och i 

direktsändningen på webben från tävlingarna. 

 

2. Borås Stad står som sponsor för en av klasserna under arrangemanget. 

 

4. Ett av hindren profileras med budskap eller logotyp från Borås eller Borås 

Stad. 

 

5. Klubben tillhandahåller tio biljetter som omfattar alla tävlingsdagar, för 

kommunen att lotta ut bland Borås Stads anställda. 

 

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 75 000 kr.  

 

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid 

brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen 

har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

 

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Borås i februari 2020 

 

Ulf Olsson   Sara Eriksson  

Kommunstyrelsens ordförande Borås Fältrittklubb 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Hemlöshetskartläggning 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande 

hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation 

kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även 

innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag 

till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

Datum 

2020-01-23 Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-02-04 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-01015 1.1.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Ewa Luvö 

Datum 

2020-01-07 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU1 

Beslutsmening har lagts till beslutsförslaget samt KF-skrivelsen, enligt markerad text

MQ896
Linje  



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Hemlöshetskartläggning 2019  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande 

hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation 

kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även 

innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag 

till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats.  
 
I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är 
främst personer i hemlöshetssituation 2 som ökat. I år är det även fem barn 
som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts 
och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i 
Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller 
pågår. Bland annat har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet gällande ansvarsfördelning och process 
kopplat till sociala bostäder.   

Beslutsunderlag 

1. Hemlöshetskartläggning 2019 från Individ- och familjeomsorgsnämnden

   

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

MQ896
Linje  



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
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Datum 

2019-11-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00175 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna 2019 års hemlöshetskartläggning.   

Ärendet i sin helhet  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 

hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 

genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 

visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 

har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 

samt från en brukarrevision inhämtats. I årets hemlöshetkartläggning har antalet 

totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 som 

ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt 

boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som 

finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom 

utvecklingsområdena har genomförts eller pågår. Bland annat har Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet 

gällande ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.       

Beslutsunderlag 

1. Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2019.                    

Samverkan 

Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Bakgrund  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, 
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot 
hemlöshet. 

År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2019 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i 
någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen 
definierar även personer som inte omfattas av kartläggningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella direktiven.  
 
Vid Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtades uppgifter in från betydligt fler 
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-
hem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- 
respektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, 
vårdcentraler och akutmottagningar. 

 

Genomförande av undersökningen och analys 
Socialstyrelsens undersökning går ut till ett större antal aktörer än den lokala undersökningen, 
trots detta har fler registreringar gjorts i den lokala undersökningen varje år sedan 2014 än de 
registreringar som gjordes i Socialstyrelsens undersökning 2017.  
 
Ett antal skillnader finns mellan Socialstyrelsens undersökning och den lokala undersökningen 
vilket delvis kan förklara differensen mellan antal registreringar som görs. En skillnad är att 
Socialstyrelsen gör sin undersökning i april månad, medan den lokala görs i september månad. 
Undersökningen görs under en mätvecka och det ger en ögonblicksbild av hur 
hemlöshetssituationen ser ut just då.  
 
Årets enkät har förtydligats och det har i år inte funnits möjlighet att registrera en 
boendesituation kopplat till felaktig hemlöshetssituation. Exempel på typ av boendesituation 
inom hemlöshetssituationerna har även gjorts för att underlätta registreringen.  
 
De personer som inte omfattas av socialtjänstens område är inte en del av undersökningen, vilket 
innebär att det finns flera hemlösa grupper/personer som inte finns med i denna analys. Exempel 
på sådana grupper kan vara studenter, inneboende och unga vuxna som bor hos föräldrarna men 
som önskar eget boende. 
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Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information 
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. I 
år har även en brukarrevision genomförts på stödboendet Klintesväng. Statistik från 
enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika korsjämförelser har 
gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna uppgifter ligger till 
grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 
Samverkan i analysarbetet 
I år har arbetet fokuserats på hemlöshetssituation 2, gruppen unga vuxna och barn i hemlös eller 
delvis hemlös situation. Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 

 
Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  

2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  

3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  

5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat och analys 

Totalt antal personer i hemlös situation 
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal registrerade hemlösa 

personer 
331 363 319 264 354 377 

 
I årets enkätundersökning inkom totalt 437 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 377 unika personer. 77 personer registrerades med UNO-koder och inte med 
personnummer. Kontroll av dubbelrapportering av dessa sker manuellt och är komplicerat varpå 
det kan vara ett fåtal personer som finns med två gånger även efter eliminering av 
dubbelrapportering. 16 % av inrapporterade personer i hemlös situation var dubbelrapporterade, 
vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning.  
 
Antalet registreringar av hemlösa personer har ökat relativt kraftigt sedan 2017 då 
undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen. Från 264 till 377 registrerade 
hemlösa personer. 
 
 

Situation 1 
 
Resultat 

kartläggning 

i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fyra 
åren har antalet varierat mellan 34 och 38 personer.   
 
 

Fördelning av boendesituation i situation 1 Kvinna Man Totalt 

Offentliga utrymmen/Utomhus 3 2 5 

Tält 0 0 0 

Husvagn/Campingstuga 1 1 2 

Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 2 11 13 

Hotell/Vandrarhem 0 1 1 

Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 1 3 

Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 0 4 

Annat, ange vad: Sjukhus 1 0 1 

Vet ej 2 3 5 

Totalt 15 19 34 
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Situation 2  

 
Resultat 

kartläggning i 

Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 90 

 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. De tre senaste åren har antalet personer i 
situation 2 ökat kraftigt. 
 

Fördelning av boendesituation i situation 2 2018 2019 

Heldygnsvård på behandlingsenhet inom hälso- och 
sjukvården (inkl. tvångsvård enligt LRV och LPT) 

6 8 

SIS-institution, Hem för vård och boende (HVB), 
Familjehem 

24 28 

Stödboende, Inackorderingshem (ex. Klintesväng och 
Lars Kaggsgatans stödboende) 

19 28 

Kriminalvårdsanstalt/Häkte (inkl. Rättspsyk) 4 9 

Referenslägenhet, träningslägenhet 1 0 

Skyddat boende 1 0 

Tillfälligt jourboende 3 0 

Annat: 3 17 

Totalt 61 90 

 
Registreringarna för 2018 gällande referensboende, träningslägenhet, skyddat boende och 
tillfälligt jourboende tillhör inte situation 2 och var felregistreringar förra året. Enkäten har i år 
förtydligats.  
 
Fördelningen i situation 2 har tidigare inte presenterats, men eftersom registreringarna i situation 
2 har ökat inom alla typer av boendesituationer har detta varit relevant i år.  
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Situation 3 
 
Resultat 

kartläggning 

i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 153 

 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet beviljade 
sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i oktober 2019 
var det 27. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat från 87 i oktober 2016 till 69 i 
oktober 2019. Utöver det finns även 6 träningslägenheter. 
 

Situation 4  
 
Resultat 

kartläggning 

i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 100 

 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 100 personer. Det är det högst 
registrerade antalet hittills. Den ökade siffran kan bero på att antalet ökar och/eller att fler i den 
här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.  

 
Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i alla fyra situationerna. Det är dock i 
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Fördelningen mellan män och kvinnor är 
relativt likvärdig med föregående år.  
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat de två senaste åren. Det 
sker däremot en minskning av dem där hemlösheten är ett nytt problem. 
 
I årets undersökning är det 61 registratorer, dvs. 16 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte.  
 

Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
 
Det är fler som varit hemlösa under en kortare period, 0-6 månader, jämfört med förra året. I 
spannet 7-11 månader är antalet likvärdigt med föregående år. Inom spannet 1-3 år har antalet 
minskat och eftersom antalet ökat inom både 4-6 år och 7-9 år kan konstateras att det skett en 
förskjutning gällande hemlöshet över tid. Det kan tyda på att personer som varit hemlösa en 
längre tid har svårigheter att komma ur sin situation, att hitta och behålla en permanent bostad. 
Personer som varit hemlösa under en än längre tid, 10 år eller mer, har en mer konstant nivå över 
tid.  
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Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre. 

 
 
29% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Det är en 
minskning från föregående år. Främst har minskningen skett inom situation 3, vilket kan bero på 
att de sociala kontrakten minskat. Vilken kontakt den hemlösa föräldern har med sitt barn/sina 
barn skiljer sig åt.  

 
Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 
Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller 
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Det är även 
flera registratorer som inte vet hur många barn personen har. Därmed kan inte någon säker 
statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna uppgifter är det minst 69 barn. Flest 
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även flera inom 
hemlöshetssituation 4. 
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Fördelning av försörjning 

Försörjning Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt 

Lön från regelbundet arbete 1 0 22 1 24 

Lön från tillfälliga arbeten 1 2 4 4 11 

Ersättning pga arbetslöshet (ex. a-kassa, alfakassa, 
aktivitetsstöd, utvecklingspenning, etableringsersättning) 

2 3 4 10 19 

Sjukersättning, aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag, 
förtidspension) 

6 19 35 5 65 

Ålderspension 3 5 21 0 29 

Sjukpenning, föräldrapenning 2 3 8 4 17 

Studiemedel 1 7 3 8 19 

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) 12 29 44 39 124 

Bostadstillägg/bostadsbidrag 0 1 7 1 9 

Saknar inkomstkälla 3 11 1 15 30 

Annat 1 6 4 2 13 

Vet ej 4 12 15 19 50 

Totalt 36 98 168 108 410 

 
Andelen personer som har sin försörjning eller delar av den via försörjningsstöd (ekonomiskt 
bistånd) har minskat från 39% till 33%. 17% har någon form av sjukersättning eller 
aktivitetsersättning. Flest personer är det inom situation 2 och 3.  
22 personer inom situation 3 har lön från regelbundet arbete.  
 
8% saknar helt inkomstkälla vilket är en ökning från föregående år då det var 6,5 %. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknas inkomstkälla. 13% svarar att de inte vet vilken 
inkomstkälla personen försörjer sig igenom.  
 
På denna fråga i undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att 
totalsumman är större än totalt antal registrerade personer.  
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Bidragande faktorer till hemlöshet 
  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt 

Vräkning på grund av obetald hyra/störningar/annan 
vräkningsgrund 

14 22 48 13 97 

Personen har inte något boende ordnat efter 
institutionsplacering, kriminalvård, behandling, 
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 
vårdgivare/HVB-hem 

3 20 12 8 43 

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst 4 15 10 23 52 

Missbruks- beroendeproblem 16 55 82 15 168 

Psykisk ohälsa 8 35 31 20 94 

Fysisk/somatisk ohälsa 0 0 4 6 10 

Skilsmässa/separation 4 3 10 10 27 

Konflikt i familjen 3 4 1 8 16 

Våld i nära relation 7 4 9 4 24 

Personen godkänns inte som hyresgäst på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

2 5 40 8 55 

Annat 4 6 4 11 25 

Vet ej 2 3 7 17 29 

Totalt 67 172 258 143 640 

 
Registratorerna har bedömt att 55 % av personerna inte har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har varierat de senaste åren.  
 
26 % har vräkts från sin bostad. Förra året var det 23 % som inte godkändes inte på ordinarie 
bostadsmarknad. Det var en ökning med nästan det dubbla från 2016 (12 %), men nu 2019 har 
antalet minskat och är 15 %. 
 
I kategorin ”Annat” är bidragande orsaker till hemlösheten bland annat bostadssituationen/-brist, 
andrahandskontrakt utan förlängning, flykt från annan kommun/hot, har tidigare bott hos 
föräldrar, men får/kan inte bo kvar. 
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 377 och totalt har 640 bidragande faktorer angetts. 
Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak till hemlösheten. Därmed kan 
klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan mellan flera olika aktörer behövs 
och är viktigt i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 53 % av de hemlösa inom 
situation 1 har inte missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en ökning mot föregående år då 
det var 34 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
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Hemlöshetssituation fördelat i åldersintervaller 

 
 
Det är ungefär lika många hemlösa personer inom åldersspannen 18-25, 26-35 och 46-55. 
Däremot är det lite färre inom åldersspannen 36-45 och 56-64. Minst antal är det som är 65 år 
eller äldre. Det är främst de personer som är 46 år och äldre som är i hemlöshetssituation 3. De 
yngre, framförallt de inom åldern 18-25 år, är i hemlöshetssituation 2. Förra året var det flest 18-
25 åringar inom hemlöshetssituation 1 och ju högre åldrar desto färre antal personer. I år är det 
flest 36-45 -åringar inom hemlöshetssituation 1. Inom hemlöshetssituation 4 är flertalet inom 
åldersspannen 18-25 år och 26-35 år.  
 
 

Hemlössituation över tid inom åldersspannet 18-25 år 

 
 
I situation 2 har det skett en kraftig ökning inom åldrarna 18-25 år. Även inom situation 4 har det 
skett en ökning inom åldersspannet 18-25 år.  
14 av de 28 personerna inom situation 2 bodde hos sina föräldrar innan de blev hemlösa.  
I situation 4 är antalet 7 som bodde hos sina föräldrar innan hemlösheten.  
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Information och reflektioner från enheten personligt ombud 
 
Personliga ombuden arbetar inte längre riktat med uppsökande aktiviteter specifikt mot hemlösa. 
De ingår numera som en del i det ordinarie arbetet. Förändringen skedde redan förra året, men 
då träffade ändå 45 hemlösa personer, vilket var lika många som 2016. I år har personliga 
ombuden fram till 21 oktober 2019 träffat 27 personer som är hemlösa enligt Socialstyrelsens 
definitioner.  
 
 

Fördelning i situation av de 45 hemlösa personerna. 

 
På totalen är könsfördelningen är jämn, men i situation 1 är det enbart kvinnor och i situation 2 
är det enbart män.  
 
Av de 16 personer som tillhör situation 4, som bor hos vänner, bekanta eller släktingar är 12 
personer mellan 24-46 år. Att det är fler yngre i hemlöshetssituation 4 överensstämmer med 
resultatet av enkätundersökningen. 
 
 

Fördelning av kön per åldersintervall för de 27 hemlösa personerna 
personliga ombuden träffat 
  18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ Totalt 

Män 2 4 6 2 0 14 

Kvinnor 5 2 2 3 1 13 

Totalt 7 6 8 5 1 27 

 
 
Precis som 2016 möter personliga ombuden hemlösa personer där merparten har liten eller ingen 
förmåga att söka bostäder på egen hand. De uttrycker att det fortfarande saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande.  
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Brukarstyrd brukarrevision 
 
Under våren 2019 genomfördes en brukarstyrd brukarrevision på stödboendet Klintesväng. Det 
var Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland som genomförde revisionen och som 
sammanställt och analyserat resultatet. Syftet med brukarrevisionen var att få klarhet i styrkor och 
förbättringspunkter av verksamheten på Klintesväng. Då beställning av revisionen gjordes av 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uttrycktes även att särskild hänsyn skulle tas till hur 
klienter hamnat i hemlöshet och vilken hjälp de behöver för att komma ur den uppkomna 
situationen. Ett antal specifika frågor gällande hemlöshetssituationen har därför ställts till 
klienterna. Av de 17 personer som vid brukarrevisionens genomförande bodde på Klintesväng 
var det 10 personer som svarade på enkäten.    
 
Gällande hemlösheten så hade flertalet blivit vräkta på grund av missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller att de inte kunnat betala sin hyra. Även om cirka hälften inte tyckte att deras isolering 
brutits under tiden de bott på Klintsväng så ansåg ändå 70% att de fått ökad gemenskap.  
 
Vid frågan om vad klienten ville att kontakten Klintesväng skulle leda till var det tre områden 
som stack ut: att få en egen bostad, komma ut i arbete och att få hjälp med sitt missbruk.  
 
I revisionsgruppens reflektioner står: ”Att hamna i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa är att 
hamna i utanförskap i samhället och kräver mycket av den personen som ska ta sig ut detta. Valet 
är alltid det egna men hjälp av samhällets resurser underlättar och är oftast nödvändiga.” 
Revisionsgruppen önskar större samarbete med föreningslivet i Borås. 90% av klienterna har inte 
egen försörjning utan har olika former av ekonomiskt stöd genom samhällsinsatser. ”… en väg in 
på arbetsmarknaden eller utbildning där detta är aktuellt och möjligt är viktiga att lyfta och 
förstärka.”      
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Analys av hemlöshetskartläggning, 2019 
 
Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter 
behov. 
 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för ”Bostad först” ska fortsätta gälla vid 
samverkan med AB Bostäder. Dialog om hur ”Bostad först” ska bli mer tillgängligt för fler 
personer pågår.  
 
En arbetsgrupp arbetade under 2018 fram förslag att omdana stödboendet Klintesvängs 
akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Utöver det föreslogs akutboendet på 
Badhusgatan 1A att ha utökade öppettider. Förslagen antogs och numera har akutboendet öppet 
året runt. Regelverket kring akutboendet har även ändrats. Det är tillåtet att tillbringa upp till 10 
nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 10 nätterna finns 
möjlighet att ansöka om ytterligare stöd. Behovet bedöms och därmed finns möjlighet att beviljas 
fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses lämplig. Regelverket och det 
förändrade arbetssättet ger bättre förutsättningar att stödja personen till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Sedan 2016 har personliga ombuden inte längre ett specifikt uppdrag att arbeta uppsökande 
gentemot hemlösa utan de ingår i de personliga ombudens ordinarie uppdrag. De träffar dock ett 
flertal hemlösa i sitt arbete. De uppger att merparten av de hemlösa de möter är  personer med en 
liten eller ingen förmåga att söka bostäder på egen hand och att det saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande. 
 
Andelen inom åldersspannet 18-25 år i hemlöshetssituation 1 har minskat något från föregående 
år. En orsak till det kan vara att enheten för unga vuxna har blivit mer känd och att fler unga 
vuxna med en boendeproblematik vänder sig till enheten för att få stöd och hjälp.  
 
 

Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt 
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.  
 
Personer inom hemlöshetssituation 2 ökade under förra året och har fortsatt att öka även i år.  
Sedan förra årets kartläggning har ett nytt drogfritt stödboende på Lars Kaggsgatan med 7 platser 
öppnat och stödboendet på Klintesväng har omdanat 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda 
platser. Båda dessa boenden ingår i hemlöshetssituation 2. I samband med den förändrade 
inriktningen av ett antal platser inom stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med 
fokus på förbättrade arbetssätt bland annat gällande planer och delaktighet. Rapporten gällande 
den brukarstyrda brukarrevisionen förmedlades till verksamheten i september och nu pågår ett 
arbete att se över de kvalitetshöjningar som behövs inom verksamheten. Sociala omsorgs-
förvaltningen har även registrerat ett antal personer som tidigare inte registrerats som hemlösa, 
men som är externa placeringar utan eget kontrakt och som därmed räknas in i situation 2. 
 
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år som står för den största ökningen inom situation 2. 
Ökningen stämmer väl överens med bilden av situation 2 inom verksamheterna. Fler yngre som 
är placerade i stödboende eller på institution har en komplex problematik med inslag av både 
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kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Några av de nuvarande placeringarna samfinansieras av 
Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgförvaltningen.  
 
År 2016 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med 
missbruksproblematik. Under förra året ökade antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 år 
och enheten har betydligt fler ansökningar idag än för ett år sedan som rör boendefrågor. 
Ansökningarna kommer från unga vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika 
anledningar. Om orsaken är att hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om 
målgruppen synliggjorts och fler vet vart de ska vända sig är svårt att veta.  
 
En ny problematik som inte fanns för ett år sedan är att personer som exempelvis bor på 
stödboende idag inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast 
enbart behov av en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation. 

 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i 
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Det finns fortfarande personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt som inte har en individuell handlingsplan. Målsättningen för denna typ av 
insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från att insatsen påbörjats.  
 
Personer med socialt kontrakt eller andrahandslägenheter ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i 
hemlöshetssituation 3 är i nivå med förra årets resultat, men har tidigare haft en nedåtgående 
trend. De sociala kontrakten fortsätter att minska i Borås Stad. Det finns en stringens i 
bedömningen av när personer beviljas socialt kontrakt. Utöver de sociala kontrakten finns även 
andra boendealternativ i form av träningslägenheter och jourlägenheter för i första hand 
relationsvåldsärenden. 
 
Hösten 2019 pågår en utveckling av samverkansformer gällande budget- och skuldrådgivning 
genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. Trots att 
skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte godkänner 

personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller försörjningsstöd 

som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst.  
 
 
Barnfamiljer 
 
Medarbetare inom den vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av 
olika anledningar riskerar att vräkas/avhysas från sin bostad. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande 
enheten redan vid en månads utebliven hyresinbetalning. Enheten tar då kontakt med den 
person/familj som inte betalt hyran. Vräkningsförebyggande enheten har god kontakt med 
bostadsbolagen och hyresvärdarna och det finns en dialog även då det finns andra orsaker än 
obetald hyra som ligger till grund för problematiken kring boendet.  
 
Av de ärenden som vräkningsförebyggande enheten får vetskap om finns en grupp som tömmer 
lägenheten, lämnar in nyckeln och flyttar från bostaden innan avhysningen verkställs. Att officiellt 
avhysas innebär sämre möjligheter att i ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden. 
I denna grupp finns även familjer med barn som alltså inte blir officiellt avhysta utan löser 
situationen innan genom att exempelvis bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som 
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inneboende hos privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Barnen som lever i dessa 
familjer påverkas negativt  eftersom de inte har någon stadigvarande trygg tillvaro. 
 
En annan målgrupp som vräkningsförebyggande enheten träffar är familjer som inte har ett eget 
hyreskontrakt utan bor med ett så kallat otillåtet andrahandskontrakt. Ett otillåtet 
andrahandskontrakt innebär att man har ett osäkert boende och kan bli tvingade att flytta med 
omedelbar verkan.  
 
Förra året var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 är det 4 
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Orsaken till avhysningen är obetalda hyror i alla familjer. 
Vräkningsförebyggande enheten har arbetat under en längre tid med samtliga familjer. Insatserna 
har bestått av att skapa avbetalningsplaner och samverka med Konsument Borås och 
försörjningsenheten samt att uppmuntra att söka billigare lägenhet och förmedla kontakt med 
andra hyresvärdar. Trots det har familjerna inte haft möjlighet att betala hyrorna och eller hålla 
sig till upprättade avbetalningsplaner, vilket lett till att avhysning verkställts.  
 
Då betalningsföreläggande från bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer gällande barnfamiljer 
och vräkningsförebyggande enheten anser att det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om 
föräldrarna inte medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till 
Myndighet barn och unga. Om boendeproblematiken inte lösts utan datum för avhysning 
beslutas gör vräkningsförebyggande enheten återigen en orosanmälan till myndighet barn och 
unga. Myndighet barn och unga handlägger anmälan utifrån gällande lag och föreskrifter. 
Vräkningsförebyggande enheten för en dialog med föräldrarna om att barnet/barnen inte ska 
vara närvarande vid datumet för avhysningen. Vid de avhysningar som genomförts har barnen 
inte varit närvarande.  
 
Hemlösheten har ofta en negativ inverkan på skolgången, fritidssysselsättning och sociala 
relationer. Det visar att det är av stor vikt att det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter med 
fokus på målgruppen barnfamiljer. 
 
Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att ta fram en bostadsförsörjningsplan. En representant 
från Arbetslivsförvaltningen har varit delaktig i det arbetet. Bostadsbristen är stor i Borås och det 
kan därför vara svårt att hitta bostad trots att personen har egen försörjning. Även om en person 
har försörjningsstöd så är hyrorna många gånger så höga att försörjningsstödet inte räcker till. 
Arbetsgruppen har diskuterat rimliga hyror och krav på hyrestak, vilket är en modell som prövas i 
Göteborgs Stad, där bostadsrätter har fått finansiera billigare hyror. 
 
Enligt representanter inom sociala klustret har samverkan kring olika insatser inklusive 
placeringar av brukare ökat. I ärenden där brukare har komplex problematik sker diskussioner 
och samverkan kring vilken insats/placering som är mest lämpad och i flera fall hjälps man åt 
utifrån en samlad kompetens. Några placeringar samfinansieras.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom ramen för samarbetsuppdraget för de sociala 
boendefrågorna upprättat ett förslag på ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 
bostäder. Arbetet att ta fram förslaget pågick under 2018. Representanter från förvaltningarna 
inom det sociala klustret samt de kommunala bostadsbolagen har medverkat i arbetet.  
Underlaget ledde till förändring i reglementena så att Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva 
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Individ- och 
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familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra boendesociala stödinsatser i operativt 
samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. Arbetslivsnämnden hanterar även 
fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.    
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades att: 

 I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det inkluderar 
ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar bistånd vad gäller 
sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.  

 

 I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs ”Ansvaret för bostadsanskaffning för 
sociala bostäder” till. 

 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur 
arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020.               

 
Arbetet att genomföra förändringar utifrån beslutet har påbörjats. Styrgrupp har utsetts och 
arbetsgrupp tillsatts för översyn av processen samt för att tydliggöra gränsdragningar mellan 
förvaltningarnas ansvarsområden. Samverkansformer behöver tydliggöras och nya rutiner 
behöver upprättas och befintliga rutiner revideras utifrån nya arbetssätt i processen.  
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation.  
 
Nytt program för hemlöshet i Borås Stad 
Program för hemlöshet i Borås Stad gäller till och med år 2020. Därför kommer arbetet att 
upprätta ett nytt program för hemlöshet i Borås Stad att genomföras. Eftersom personer med 
hemlöshetsproblematik finns inom socialtjänstens alla verksamheter kommer ges förutsättningar 
för övriga berörda förvaltningar att i samverkan delta i upprättandet av ett nytt program mot 
hemlöshet. 
 
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år 
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera 
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan 
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det 
är ett långsiktigt arbete att minska hemlösheten. Därför kommer ett av förslagen i program mot 
hemlöshet vara att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då 
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i 
april månad.    
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Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt 

inflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, tilldelade 
ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och 
utveckling av Mötesplatser”.  
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:  
 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget  

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till 
ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att 
tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning som 
genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av 
tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och 
Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 grupper aktiva inom de tre 
olika delarna/områdena. Kontaktpersoner inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen är utsedda till samtliga delar och är ansvariga för att arbetet 
både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” 
som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget.  
 
Generellt har arbetet fungerat bra under 2019 utifrån de riktlinjer som tidigare 
tagits fram- och som delvis reviderats under året. Olika utmaningar finns lokalt och 
behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  
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Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och 
inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året 
på olika sätt. Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 
2000 deltagare varit involverade under året. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 – Årsredovisning av samarbetsuppdrag 

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget 

3. Fritids- och folkhälsonämndens beslut   
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  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 

 

  

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” 
 

Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive uppdraget ”stöd 

till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser 

 
 

1. Inledning 

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. 
 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare 

se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 

utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 

därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam 

karaktär. 

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga 

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt. 
 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på 

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för 

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen.  

Mer information redovisas separat under punkt 8 och 9. 
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2. Organisation, information och uppföljning 

Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata 

delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-

Ortsråd, dessa beskrivs under punkt 4-6. 

 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare på Kvalitets- och utvecklingsenheten”, som utsetts till sammanhållande av 

arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget.  

Tre gemensamma möten har arrangerats under året (12/2, 12/3 och 8/10) för samtliga 

kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Innehållet i dessa har uppfattats som 

positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar inom respektive 

nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de olika 

nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta kunskap i 

aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika 

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:  
 

 externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd  
 

 internt finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (4/6 

och 23/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (24/1, 9/4, 13/9 och 27/11). 

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2. 

Arbetet inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 134 möten har 

genomförts under 2019 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa): 

- Nätverksgrupper barn och unga  48 möten 480 deltagare 

- Områdesnätverk   34 möten 454 deltagare 

- Ortsråd    30 möten 406 deltagare 

- Gemensamma träffar/temamöten  22 möten 660 deltagare  

TOTALT   134 möten  2000 deltagare  

(ej unika personer)  

http://www.boras.se/lokalsamverkan
http://www.boras.se/ortsråd
http://intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan


 

3 
 

 

3. Budget 
 

Framtagen budget inför arbetet 2019. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.  

 

Nätverk barn och unga 10-16 år      90 000 kr 

9 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Områdesnätverk      70 000 kr 

7 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Ortsråd/Landsbygdsutveckling    100 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr 

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar) 

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling. 

 

Övriga medel     140 000 kr 

Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer. 

Dessa medel ansöks särskilt om. 

   

Totalt: 400 000 kr  

 

 

 

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år.  

Riktlinjerna har under 2019 reviderats i samverkan med berörda parter, vilket skett genom Brottsförebyggande 

rådet, tillhörande styrgrupp barn och unga. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och  

förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  

målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 
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Riktlinjer 

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus. 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. 

- Gemensam mall används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån 
både- aktuell information och över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom 
respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad som helhet. Uppföljning sker till 
Brottsförebyggandet rådet (Brå). Mer information – se bilaga 3. 

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola (både kommunala- och 

privata grundskolor), IFO och Polisen (lokalt: Förskolor och ALF/Trygghetsinsatser).   

- Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande 

funktion från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.  

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads externa websida. 

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

 

Arbetet har under året varit igång inom alla nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har det 

förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina respektive 

områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- 

och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av 

grupperna, 2017-2019. Samtliga grupper har under 2019 fått erbjudande om presentation- och 

dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och ANDT (alkohol, 

narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2020. 

 

Boda  Brämhult, Hässleholmen, Hulta 
 

Centrum  Bergdalen, Norrmalm 
 

Dalsjöfors  Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala, Äspered 
 

Daltorp  Dammsvedjan, Druvefors, Göta, 

Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared 
 

Fristad  Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör 
 

Norrby  Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen 
 

Sandared  Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken 
 

Sjöbo  Alideberg, Erikslund, Tosseryd 
 

Viskafors  Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 

Svaneholm  
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Gemensamma satsningar kring ”Internet och sociala medier” har genomförts under året inom 

ett framarbetat koncept som berör hela staden (från olika delar inom FOF i nära samverkan med 

flera parter, främst GRF) där totalt 15 föreläsningar med ”Maria Dufva” genomförts för både 

elever, vårdnadshavare och personal, vilket resulterade i att ca 5000 personer medverkade. 

Denna gemensamma satsning fortsätter även under 2020, i samma omfattning men i ett något 

annorlunda upplägg. 

 

Totalt har 48 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha 

systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda 

professioner både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018 och sedan vidare 

under 2019. Medverkande representanter är utsedda genom berörda 

förvaltningar/verksamhetsområden inom Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) 

och bildar numera en så kallad ”styrgrupp över barn och ungdomsfrågor utifrån ett 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektiv”. Denna grupp avses även att bland 

annat behandla utvecklingsfrågor kopplat till styrning och ledning av de lokala 

nätverksgrupperna barn och unga. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio 

nätverksgrupper samt för verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-

förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta 

genomfördes 25/10, på Grand hotell och totalt deltog ca 90 personer. Temat var ”Hur skapar vi 

förutsättningar till goda livsvillkor för barn och unga i Borås”.  

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att fortsätta med konkreta insatser att 

gå vidare med inom respektive lokal nätverksgrupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag. 

Implementeringen- och resultatet av den gemensamma mallen för ”lokala lägesbilder” kommer 

att kunna ligga till grund för att strukturen på mötena blir mer likvärdig och även som underlag 

för framtida prioriteringar. 

 

Aktuella frågor kopplat till det hela staden-övergripande arbetet ”Socialt hållbart Borås”, bör 

beaktas vidare. Vid behov och-/eller möjlighet kan nätverksgrupperna med fördel involveras än 

mer i arbetet under 2020. 
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5. Områdesnätverk 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet togs fram 

inom samtliga Områdesnätverk. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten 

hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i 

Borås”. 
 

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 

 
 

Riktlinjer 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov. 

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. 

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.  

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 
 

Uppdelning och erfarenheter  

 

 

 

Brämhult  Svensgärde 
 
Hulta  Sörmarken 
 
Hässleholmen  Boda 
 
Kristineberg  Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan, 

Druvefors 
 
Norrby  Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden 
 
Sjöbo  Alideberg, Erikslund 
 
Trandared  Brotorp, Bergsäter, Bergsbo 
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Arbetet har under året varit igång inom alla sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har diskuterat 

övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring 

framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa 

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad. 

 

Totalt har 34 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva 

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena (utöver ordinarie möten) har diverse lokala 

evenemang/aktiviteter genomförts genom Områdesnätverken, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar. Även separata möten där boende bjudits in till så kallade 

”Boendemöten/Medborgarmöten” (ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är 

underskrivet av Polisen, Borås Stad och AB Bostäder) har genomförts inom vissa områden, 

medan boende på andra håll varit delaktiga inom de ordinarie mötena.  

Mer information om gemensamma aktiviteter – se punkt 7. 

 

I projektet ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar 

flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet 

bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området 

kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat 

till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På 

sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra 

områden i Borås. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: 28/11, Borås Kongress. Totalt deltog ca 80 personer.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp arbetar med 

egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt kan konkretiseras ytterligare. 

Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans med fokus på 

områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor som även 

framöver drivs inom respektive Områdesnätverk. 
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6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga Ortsråd. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos  

invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället. 

 

Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås” och målområde 

5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka  

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på  

respektive område. 

 

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd” 

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

 

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”. 

 

 

Riktlinjer 

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov. 

- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum 

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov 

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.  

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena. 

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening” 

förespråkar. 
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- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc. 

- Genom ”Leader Sjuhärad” söktes under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-

bygdsområden. Efter godkännandet involverades detta som en del i processen av stöd till  

”Ortsråden”, under 2018-2019. 

 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (4/2, 10/5, 3/9 och 26/11) tillsammans 

med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsplanering och Näringslivsenheten) samt 

presentation av arbetet och delaktighet på två separata möten (Sandared 29/5 och Rångedala 

6/11) för aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.  

Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar 

Landsbygd Sjuhärad”.  

 

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på 

olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts två 

separata temamöten (20/3 och 24/4) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Tekniska förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga 

Ortsråd, vilket bland annat resulterat i delaktighet kring revidering av ”Borås Stads gång och 

cykelplan”. Detta forum kommer fortsättningsvis även att innefatta kontinuerliga möten mellan 

berörda tjänstemän där dessa frågor tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare 

under 2020. 

 

 

Dalsjöfors ”Attraktiva Toarp” 

Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala, Äspered  

 

Fristad   ”Framtid Fristad” 

Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör 

  

Sandared  ”Sandaredsbygdens Ortsråd”  

Hedared, Lundaskog, Sandhult, 

 Sjömarken 

 

Viskafors  ”Viskaforsbygdens Ortsråd”  

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 
Seglora,  
Svaneholm 
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Totalt har 30 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar” – mer information, se punkt 7. 

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 

Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden 

varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser 

att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter 

från flera-/närliggande områden/”mindre orter” gentemot tidigare.  

 

Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats 

under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både 

politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen 

”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag/process som tagits fram genom Attraktiva Toarp och 

som under 2019 även börjat prövas inom fler Intresseföreningar/Ortsråd. 

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta 

kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019 haft i specifikt uppdrag att ”utveckla 

Aktivitetsplatser/ Näridrottsplatser på mindre orter”. Uppdraget syftar till att uppmuntra: ökad 

fysisk aktivitet och rörelse, utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på, ökat 

lokalt engagemang. Inom de ordinarie uppdragen ”Lokalt inflytande” och ”stöd till Ortråden” 

ställdes frågan om idéer, tankar och förslag till Ortsråden/föreningar på berörda områden: 

serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors – med omnejd (dvs. även de mindre 

orterna inom respektive ”bygd/upptagningsområde”):  

Vad finns för pågående-/kommande tankar från era Ortsråd/respektive orter? 

- hur ser behoven och önskemålen ut på ert område/ort? 

- hur kan ni inom Ortsrådet engagera er i arbetet (planering/genomförande)? 

- vilka platser är aktuella inom ert område/ort? 

- -redovisa förslag på innehåll och uppskattade kostnader 

Utifrån inkomna förslag samt pågående arbete har detta resulterat i beslut om kommande 

satsningar på olika sorters aktivitetsplatser i områdena Sjömarken, Dalsjöfors, Målsryd, 

Rydboholm och Sparsör. Möjligheten till liknande satsningar/process förespråkas även 2020. 

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har involverats på gemensamma träffar med Ortsråden.  

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: 28/11 på Borås Kongress. Totalt deltog ca 80 personer.  

 

Arbetet har fortgått utifrån de befintliga projektmedel som under 2017 beviljades genom Leader 

Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta har gällt 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner 

kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala 

utvecklingsfrågor som de förespråkar. Detta stöd har genererat dubbel omfattning gentemot vad 
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som varit möjligt att bedriva med befintliga resurser. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har 

finansierat halva kostnaden inom befintlig budget.  

Under 2018-2019 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, 

som avsett möjlighet för dem att få ersättning á 10 % av en tjänst som arbetar med lokala 

utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader. 

Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda 

Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.  

Under 2020 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter. 

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts 

om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang 

under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att 

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även 

delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftat till.  

 

 

7. Lokala aktiviteter och evenemang 

Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.  

 

Aktivitetsdagar 

Ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för Områdesnätverken 

och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.  

 

Genomförda aktivitetsdagar under 2019, genom Områdesnätverken:  

- Brämhult 6/4   - Norrby, 31/8 

- Kristineberg 4/5   - Sjöbo, 7/9 

- Trandared, 18/5   - Göta, 21/9 

- Hulta, 25/5    

- Hässleholmen, 31/5-2/6   

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 

följande områden, genom respektive Ortsråd: 
 

- Fristad, 25/5    - Sandared, 7/9 

- Dalsjöfors, 15/9 

 

Planering pågår kring kommande Aktivitetsdagar under 2020. Dessa kommer att genomföras på 

liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera området Viskafors samt ev. 

ytterligare områden. 
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Medborgarmöten 

Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat olika former av dialoger med 

medborgare inom Borås Stad. Ett upparbetat forum för detta ingår som en del av gällande 

medborgarlöfte mellan Polisen, Borås Stad och AB Bostäder. Detta innebär att minst fyra 

informationstillfällen till medborgare ska genomföras, för att öka tilliten och förtroendet för 

Polisen och Borås Stad hos medborgarna.  

 

Medborgarmötena (även kallade ”boendemöten”) är öppna och alla är välkomna att delta.  

Målgruppen är främst medborgarna i respektive bostadsområde, men mötena är även till för 

lokala verksamheter och civilsamhället. De genomförs genom respektive Områdesnätverk med 

utgångspunkt från den berörda Mötesplatsen (FOF) i det aktuella området. Mötena ska ha fokus 

på utveckling av området. 

 

Områden och datum under 2019:  

Hulta   15/4 och 23/9    

Norrby   23/4 och 23/10 

Hässleholmen   25/4 och 27/11 
 

Områden (ej del av Medborgarlöfte) 

Kristineberg  19/3 

Sjöbo   ”oktober/november” – våren 2020 

 

 

Trygghetsvandringar 

Syftar till att skapa en känsla för sitt område, att värna om det och trivas i det. Det ger möjlighet 

till dialog mellan verksamma aktörer och de som bor i området, vilket ger medborgarna 

möjlighet att påverka sin omgivande miljö och vi får möjlighet att ta del av vad de boende tycker. 

 

Även konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” 

(mellan samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”).  

 

Har genomförts under 2019 enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad. FOF ansvarar för 

samordningen av arbetet, vilket sker tillsammans med TEK, LFF, SBF och CKS, i samverkan 

med Områdesnätverken- alt. Ortsråden, på följande områden: 

- Fristad 19/9 

- Sjöbo 3/10 

- Viskafors 17/10 
 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2020. Var- och när 

prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 

Trygghetsronder kan komma att genomföras mer regelbundet (1-2 gånger per år och område), 

med fokus på de bostadsområden där behoven anses vara störst (primärt Hulta/Hässleholmen 

och Norrby). Detta bör i första hand genomföras utifrån de aktuella lägesbilder som tas fram 

inom arbetet med EST och ska inte förväxligas med Trygghetsvandringar.  

CKS/FOF/ALF, AB Bostäder och Polisen ansvarar för att detta genomförs – i samverkan med berörda.  
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8. Mötesplatser 

Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de 

mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9. 

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter; 

Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Hässlehuset och Mötesplats Hulta.         

       

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

- En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser 
 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen 

verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

- Målgrupp och geografisk avgränsning 

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet 

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga 

 

Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan 

samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  

Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.  

 

Social mötesplats 

Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika 

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.  

Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de 

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

 

Medborgarservice 

Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta 

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.  

Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa 

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att 

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras. 

 

Aktuellt under 2019 

Följande områden lyfts särskilt fram under verksamhetsåret 2019: 

- Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet 
”Medborgarservice” har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020. 

- Fortsatt utveckling av samverkansmodeller/överenskommelser mellan FOF och andra 
förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen och 
Vård- och äldreförvaltningen.  

- Mötesplatserna är en viktig arena för det lokala inflytande- och demokratiarbetet på 

stadsdelarna. Ett led i detta är ytterligare fördjupning inom uppdragsområdet ”Motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan”. Fokus ligger på att främja en väl fungerande 

samverkan mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. 
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- Besökstrender avseende våra Mötesplatser är positiv med ett snitt på följande antal besök 

per månad på: Hässlehuset 2660 besök, Norrbyhuset 1560 besök, Hulta 600 besök. 

Kristinebergs upplägg är annorlunda med anledning av samverkan med FF, VÄF och KUF, därför förs 

ingen statistik på jämförbart sätt. Då Mötesplats Sjöbo haft stängt under hösten finns bara tillgängliga 

statistik under del av året, men siffrorna är likvärdiga med Hulta. 
 

Siffrorna visar att tillgängligheten i såväl ändamålsenliga lokaler, personalresurser som ett 

brett samverkansupplägg ökar attraktionsvärdet och därmed möjligheten för staden att nå ut 

till invånarna. Mötesplatsernas värde handlar mycket om att det är ”neutrala” arenor som på 

frivillighetens grund möter besökarna. För att kvalitetssäkra mötesplatsen krävs en god 

grundnivå avseende bemanning men också en adekvat kompetensnivå hos medarbetarna. 

 

 

 

9. Utvecklingsområden 2020 

Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2020: 
 

Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas uppkomma. 

Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners kring 

gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt frågor 

ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med utveckling i fokus.  

 

 

Kommunikation 

Fortsatt utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett än mer tydligt sätt. Detta bör ske både inom Borås Stad, till invånarna och till 

samarbetspartners. Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning kan arbetet utvecklas ytterligare på olika sätt. 
 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde som 

även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att involvera lokala 

aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan inom 

t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha som rutin att bevaka dessa frågor på ett 

tydligt sätt. 

  

 

Lokala utvecklingsplaner 

Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd.  

Detta är till viss del redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till 

grund för ännu flera- och positiva områden att förbättra. Mallar- och visst metodstöd är 

framtaget och kan användas vid behov. 
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Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018-2019 

möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat Ortsråden 

har kunnat fördubblas. Under 2020 föreslås arbetet att fortsätta i jämförbar omfattning, då 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljats ett extra anslag i budget á 400 tkr. Inriktningen är att 

dessa medel ska användas till att stärka samverkan ytterligare med samtliga fyra Ortsråd 

(serviceorter med omnejd) och på ett liknande sätt enligt de avtal som är tecknade med 

Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, vilka motsvarar ersättning á 10 % av tjänst samt vissa 

administrativa kostnader.  
 

Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda 

Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till 

Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.  
 

Ett nytt styrdokument inom Borås Stad med fokus på ”Landsbygdsutveckling” föreslås att tas 
fram under 2020. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer i så fall att ha en samordnande 
roll i detta arbete, vilket ska involvera flertalet förvaltningar/avdelningar inom Borås Stad samt 
Ortsråden. Kommunstyrelsen förväntas därefter att ansvara för uppföljning av detta 
styrdokument/program.  
 
 

Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”  

Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom befintliga 

samverkansgrupper. Det lokala arbetet kan integreras ännu mer med det centrala arbetet för att 

nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer och nätverksgruppernas 

arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de områden som är aktuella. 
 

Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås 

fortsätta även under 2020, med t ex:  

- Förbättra samverkan kring barn och unga 

- Kritiska datum 

- Trygga offentliga miljöer 

- Kraftsamla där behoven är som störst 

- Drogförebyggande- och Våldspreventivt arbete: gemensamma strategier 

 

 

Överenskommelsen 

Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, inom både- befintliga Områdesnätverk och 

Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya samarbeten.  

Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås Stad 

samt kommunicera i befintligt ”Samråd för Överenskommelsen”. 
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Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

Fortsatt arbete med förverkligande av den uppdragsbeskrivning för Mötesplatserna som Fritids- 

och folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. Bland annat genom fördjupningar inom 

uppdragsområdena ”Medborgarservice” och ”Motor för verksamhetsöverskridande samverkan”.  
 

Fortsatt belysa Mötesplatsernas betydelse för Borås Stads lokala trygghets, inflytande- och 

demokratiarbetet i stadsdelarna. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden antog 2018-11-05, ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i 

Borås Stad”. Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 

fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. 

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund 

genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” och 

”Samverkan med civilsamhället”.  
 

Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan med 

civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för unga. 

Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar, 

studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter.  

Samverkan innebär ett utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i 

området och att verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd) samt att tillsammans 

utveckla- och genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov. 

 

Omfattningen avseende öppettiderna inom den öppna ungdomsverksamheten är till stor del 

avhängt av hur mycket samverkan verksamheten kan ha med grundskolan gällande köp av 

fritidsledartjänster, dvs. ju mindre fritidsledartimmar skolan köper desto färre öppettimmar inom 

den öppna ungdomsverksamheten. 

 

 

Utvärdering 

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur resultatet 

blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då det har stor 

”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.    
 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2020 arbeta vidare med en strategi för hur 

olika uppdrag/arbete kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår 

som en del i den verksamhetsplan som tagits fram för hela förvaltningens arbete.  

 

 

Budget 

Inriktning för ”Lokalt inflytande – budget 2020” bör vara Social hållbarhet. Inom detta inryms 

jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till jämlik hälsa. Detta bör ses som 

ett övergripande tankesätt och kan vara en uttalad ”profilering” utifrån gemensamt ansvar, för 
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de satsningar som görs inom Kvalitets- och utvecklingsenheten. Det kan även bidra till en 

tydligare inriktning med medborgarfokus, utifrån hur Fritids- och folkhälsoförvaltningen som 

helhet än mer kan fördela gemensamma resurser.  

 

Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där de lokala 

kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen både ska känna förtroende och 

ansvar.  
 

Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område, 

både inom den avsatta budgeten per nätverksgrupp/ortsråd samt med övriga medel. Insatsens 

omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett 

långsiktigt perspektiv.   
 

Gemensamma ”prioriterande insatser”, kan ske utifrån följande förslag på ny uppdelning. Detta 

kan med fördel påbörjas under 2020, med berörda verksamhetsområden inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. 

- Klusterbudget FOF – 1: Lokalt inflytande – Folkhälsoarbete (lokalt) – Mötesplatser 

- Klusterbudget FOF – 2: Lokalt inflytande – Brottsförebyggande – Drogförebyggande  

Inom detta spår kan ev. även Föräldraskapsstöd vara en fortsatt del vid särskilda satsningar, t ex 

föreläsningar kring aktuella teman, där behov uppkommit inom lokala nätverksgrupper. 

- Klusterbudget FOF – 3: Lokalt inflytande – Överenskommelsen 

Inom detta spår kan ev. även delar av de kommande ”föreningsbidragen med social inriktning” inrymmas. 

 

 

2019-12-05, sammanfattat av: 

 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

Marie-Louise Bengtsson  

Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

 

Mikael Andersson  

Utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten, Lokalt inflytande   
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 Bilaga 3 – Mall, lokala nätverksgrupper barn och unga 
 

 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766-48 78 39 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00204 1.1.6.2 
 

  

 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 

inflytande 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och ser mycket positivt på 

den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och 

dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för 

kännedom.         

 

Sammanfattning 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 

som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 

bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 

Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 

grupper aktiva inom de tre olika delarna/områdena. Kontaktpersoner inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till samtliga delar och är 

ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. 

Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet 

ansvarar för helheten inom uppdraget.  

 
Generellt har arbetet fungerat bra under 2019 utifrån de riktlinjer som tidigare 

tagits fram- och som delvis reviderats under året. Olika utmaningar finns lokalt 

och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att 

genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 

som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 

och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 

under året på olika sätt.  

 
Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 2000 

deltagare varit involverade under året.               
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Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 

demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 

 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 

att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2019”                            

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr FOFN 2019-00204 1.1.6.2 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 
inflytande 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och ser mycket positivt på 
den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och 
dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för 
kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre olika delarna/områdena. Kontaktpersoner inom 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till samtliga delar och är 
ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. 
Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet 
ansvarar för helheten inom uppdraget.  
 
Generellt har arbetet fungerat bra under 2019 utifrån de riktlinjer som tidigare 
tagits fram- och som delvis reviderats under året. Olika utmaningar finns lokalt 
och behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 
 
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt.  
 
Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 2000 
deltagare varit involverade under året.               

Beslutsunderlag 

1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2019”              
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-12-11.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-12-12. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 

Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023            

 

 

 

 

Datum 

2020-01-27 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-01-07 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023            

Ärendet i sin helhet 

Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 

februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar 

för revidering och framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget 

behandlades i respektive nämnd i december 2019 och därefter översändes 

reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 

till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 

göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 

bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 

fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 

prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 

hållbarhet och övergångar och samverkan. 

   

Beslutsunderlag 

1. Bildningsstaden Borås - strategi 

2. Grundskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden. 

3. Förskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden 

4. Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden  
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 20 februari 2020
För revidering ansvarar: Förskolenämnden, Grundskolenämden, Gymna-
sie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gym-
nasie- och vuxenutbildnignsnämnden
Dnr: KS 2019-01083
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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Bildningsstaden Borås
I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med denna 
strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre 
och Borås till en framgångsrik bildningsstad.

Bildning och lärande
Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. God hälsa 
och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. Förskolans och skolans uppdrag 
är att skapa en god lärmiljö som bygger på barns och elevers delaktighet och inflytande.

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte bara 
en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss själva. I ett 
mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kultur-överskridande förståelse. I en 
demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet och intolerans.

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför många 
sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och elever ska ha 
möjlighet att växa i sitt lärande.

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett aktivt 
deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta med bildning 
och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge förutsättningar för 
att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga att samarbeta med andra för 
gemensamma mål. Det handlar också om rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få 
växa som människa och utveckla en mångfald av kompetenser.

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som undervisar. 
Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill och kan lära sig, är 
den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren ansvarar för att undervisningen 
vidgar och ger nya perspektiv till barnets och elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha 
höga förväntningar på och utmana varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför 
kontinuerligt reflektera över lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren 
ett stöd i sitt viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen. 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som präglas av 
ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad. 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. Läraren har 
ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap och att kunna hantera 
nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ grund och barn och elever ska 
vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda sina resurser för att utveckla fördjupade 
kunskaper och förmågor. 



4 Borås Stad  |   Strategi – Bildningsstaden Borås

Strategiska områden
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och skola. 
Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument.

Tillitsbaserad styrning
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och ska ha 
en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med en tydlig 
rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi utövar 
styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra resultat, hur vi 
analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar systematiskt för att nå bästa resultat. 
Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av normer, rutiner och processer som ytterst leder 
till att vi tillsammans kan säkra kvaliteten i vår verksamhet.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling

• att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal

• ett tillitsbaserat kvalitetsarbete.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Tidiga och 
kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet till ett gott lärande.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina gymnasiestudier med en 
gymnasieexamen

• samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser.

Övergångar och samverkan
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet samarbetar 
kring barns och elevers lärande och utveckling.

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för

• att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan skolformer.
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Revidering av Strategi Bildningsstaden  

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.               

Sammanfattning 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 

förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.               

Ärendet i sin helhet 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 

Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 

till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 

2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 

beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 

till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 

göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 

bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 

fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 

prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 

hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019. 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag.                                  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 
denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 
och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 
God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 
Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 
barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 
bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 
själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 
förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 
och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 
många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 
elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 
aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 
med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 
förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 
att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 
rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 
en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 
undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 
och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 
ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 
elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 
varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 
lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 
viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  
 
Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 
präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  
 
Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 



 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 
Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 
skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 
 
Tillitsbaserad styrning 
Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 
ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 
en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 
utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 
resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 
systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 
normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 
kvaliteten i vår verksamhet. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 
- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 
- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 
Social hållbarhet 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 
lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 
till ett gott lärande. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 
gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 
 
Övergångar och samverkan 
Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 
samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 
 
För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 
skolformer. 
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Revidering av Strategi Bildningsstaden 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner revidering av Strategi Bildningsstaden.        

Sammanfattning 

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av nytt 

förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.            

Ärendet i sin helhet  

Gällande styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av 

Kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och gäller till och med 2019. 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och framtagande av förslag 

till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive nämnd i december 

2019 och därefter översänds reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt 

beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag 

till styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 

göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 

bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 

fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har 

prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 

hållbarhet och övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 

2. Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 3 december 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 
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§ 222 Dnr GVUN 2019-00145 1.1.3.1 

Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 
Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 
Bildningsstaden.        

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Beslutsunderlag 

1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 
2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                  
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Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden 

Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner revidering av Strategi 

Bildningsstaden.        

Sammanfattning 

Styrdokument Strategi Bildningsstaden gäller till och med 2019. Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 

revidering och framtagande av nytt förslag till Kommunfullmäktige.  

Strategin har setts över och ett förslag har arbetats fram.                         

Ärendet i sin helhet 

Styrdokument Strategi Bildningsstaden fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 

februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskolenämnden 

och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för revidering och 

framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget behandlas i respektive 

nämnd i december 2019 och därefter översänds reviderat förslag till 

Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till 

styrdokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra 

en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande 

utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på 

bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för 

samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och 

övergångar och samverkan. 

Beslutsunderlag 

1. Strategi Bildningsstaden Borås, gäller t.o.m. 2019 

2. Strategi Bildningsstaden Borås, reviderat förslag                                
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Samverkan 

FSG 2019-12-04 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Bildningsstaden Borås 

I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och kan lära. Med 

denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola 

och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad. 

Bildning och lärande 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag omfattar både kunskap och bildning. 

God hälsa och trygghet är grunden för att barn och elever ska lyckas. 

Förskolans och skolans uppdrag är att skapa en god lärmiljö som bygger på 

barns och elevers delaktighet och inflytande. 

Bildningsprojektet är ett humanistiskt projekt. Genom bildningen skapar vi inte 

bara en rikare inre värld för oss själva, vi skapar även en bättre värld utanför oss 

själva. I ett mångkulturellt samhälle är bildning bryggan till kulturöverskridande 

förståelse. I en demokrati är bildning det bästa skyddet mot främlingsfientlighet 

och intolerans. 

Människor lär sig olika saker på många olika sätt under sitt liv. Det finns därför 

många sätt att vara bildad på. Det viktiga är processen att lära där alla barn och 

elever ska ha möjlighet att växa i sitt lärande. 

Utbildning ska förbereda för nästa steg, framtida studier och yrkesliv samt ett 

aktivt deltagande i samhället. Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta 

med bildning och kunskapsutveckling i bred bemärkelse. Det handlar om att ge 

förutsättningar för att söka kunskap, kritiskt ifrågasätta och utveckla förmåga 

att samarbeta med andra för gemensamma mål. Det handlar också om 

rättigheten att, utifrån sina förutsättningar, få växa som människa och utveckla 

en mångfald av kompetenser. 

Vägen till ett gott lärande går genom mötet mellan barnet/eleven och den som 

undervisar. Kompetenta och skickliga lärare, som vet att barnet och eleven vill 

och kan lära sig, är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Läraren 

ansvarar för att undervisningen vidgar och ger nya perspektiv till barnets och 

elevens föreställningsvärld. Läraren ska ha höga förväntningar på och utmana 

varje barns och elevs lärande. Läraren måste därför kontinuerligt reflektera över 

lärandeprocessen tillsammans med kollegor. Detta ger läraren ett stöd i sitt 

viktiga uppdrag och ställer krav på utveckling i lärarprofessionen.  

 

Ett gott lärande, där elevens lärande är i fokus, förutsätter en organisation som 

präglas av ett professionellt och tillitsfullt klimat på alla nivåer i Borås Stad.  

 

Barn och elever kommer att ställas inför frågor som det inte finns svar på idag. 
Läraren har ansvar för att varje barn och elev ges verktyg att utveckla kunskap 



 

 

och att kunna hantera nya utmaningar. Undervisningen utgår från en formativ 
grund och barn och elever ska vara aktiva i sin egen lärandeprocess och använda 
sina resurser för att utveckla fördjupade kunskaper och förmågor.  
 

Strategiska områden 
Tre prioriterade områden har identifierats för samverkan mellan förskola och 

skola. Respektive verksamhets grunduppdrag styrs av egna styrdokument. 

 

Tillitsbaserad styrning 

Den politiska nivån har det yttersta ansvaret för resultaten i skolväsendet och 

ska ha en aktiv dialog om verksamhetens mål och utveckling. Det är viktigt med 

en tydlig rollfördelning och tillit mellan alla nivåer i styrningen.  

 

Ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på tillit omfattar i sin helhet hur vi 

utövar styrning och ledning, hur vi genomför vår undervisning, följer upp våra 

resultat, hur vi analyserar och planerar för åtgärder dvs. hur vi arbetar 

systematiskt för att nå bästa resultat. Kvalitetsarbetet bygger på skapandet av 

normer, rutiner och processer som ytterst leder till att vi tillsammans kan säkra 

kvaliteten i vår verksamhet. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- rektorer att organisera för och leda lärande och utveckling 

- att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal 

- ett tillitsbaserat kvalitetsarbete. 

 

Social hållbarhet 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor 

lever ett gott liv med god fysisk och psykisk hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 

Tidiga och kompensatoriska insatser är grundläggande för allas lika möjlighet 

till ett gott lärande. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att alla elever når gymnasiebehörighet och fullföljer sina 

gymnasiestudier med en gymnasieexamen 

- samverkan för att stärka främjande och förebyggande insatser. 

 

Övergångar och samverkan 

Barns och elevers livslånga lärande förutsätter att alla som verkar i skolväsendet 

samarbetar kring barns och elevers lärande och utveckling. 

 

För att utveckla skolväsendet i Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för 

- att säkra kontinuitet och samverkan kring övergångar inom och mellan 

skolformer. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Redovisning av Borås Stads 

arbete med romsk inkludering 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.         

 

 

 

Datum 

2019-11-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-12-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00963 3.4.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2019-11-29 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 
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Svar på initiativärende: Redovisning av Borås Stads 
arbete med romsk inkludering 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.         

Sammanfattning  

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) har vid Kommunstyrelsens 
sammanträde 11 november 2019 lämnat in ett initiativärende och yrkar att 
”Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med romsk 
inkludering och vad ett uteblivet lokalbidrag innebär för arbetets fortlevnad.” 

Arbetslivsförvaltningens förvaltningschef Dag Forsström har vid 
Kommunstyrelsens sammanträde 17 februari 2020 redovisat muntligt enligt 
initiativärendets intentioner.         

             

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V): Redovisning 
av Borås Stads arbete med romsk inkludering  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 



Initiativärende till Kommunstyrelsen 2019-11-11 

Redovisning av Borås Stads arbete med romsk inkludering 
 

Som ett led i Borås Stads arbete med nationella minoriteter har kommunen sedan flera år 

tillbaka arbetat med romsk inkludering. I arbetet har bland annat ingått att stötta romers egen 

organisering i Borås i form av olika typer av föreningsstöd. Under lång tid var en stötesten att 

hitta en ändamålsenlig lokal för den romska föreningen, en fråga som ansågs viktig för att 

föreningen skulle kunna ha verksamhet och få medlemmar. Nu rapporterar den lokala 

radiokanalen P4 Sjuhärad att föreningen återigen står utan lokal då kommunen inte längre 

erbjuder dem lokalbidrag.  

 

Arbetet med romsk inkludering omfattar naturligtvis mycket mer än föreningsstöd, men 

Vänsterpartiet ser likväl med oro på utvecklingen och vill att Kommunstyrelsen, som en del i 

sin uppsiktsplikt, informerar sig om hur arbetet med romsk inkludering fortgår. Vänsterpartiet 

anser att arbetet med nationella minoriteters rättigheter är prioriterat. Mot bakgrund av den 

diskriminering som de nationella minoriteterna ofta fått utstå från majoritetssamhällets sida är 

det också angeläget att det förtroende som byggts upp i arbetet med nationella minoriteter i 

Borås Stad inte urholkas. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- att Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med romsk 

inkludering och vad ett uteblivet lokalbidrag innebär för arbetets fortlevnad. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  
  

 
  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
 

Remiss: Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Borås Stad ställer sig bakom förslaget till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland. Upprättat remissvar översänds till 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund. 

 

 

 

Datum 

2020-02-11 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag

 
 
 

Diarienummer: KS 2019-00985 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 
Datum 

   

2020-02-06  Ingegerd Eriksson Avdelningschef 

 

KU5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 

1(2) 
Datum 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00985 1.1.2.1 

 
Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 
 

Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss: 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland 

Beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland.  

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland med följande synpunkter. Målet i Västra 
Götaland är att antalet suicid ska minska med 40%. till år 2025. Detta är en hög 
men också god ambition. Finns det bakgrundsfakta som denna procentsats 
bygger på? 

Område två 2, Höjd kunskapsnivå och insatser till särskilt sårbara 
grupper 

Här föreslås att ytterligare en indikator tillförs; 

-Antal suicidförsök i Västra Götaland fördelat på kön och ålder. Den 
kommunala verksamheten upplever att det är svårt för personer som har ett 
uttalat suicidhot att få en insats från regionen, man blir nekad insats. Det vore 
värdefullt att även följa upp detta. 

Område 4, Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 
insatser på alla nivåer  

En omskrivning föreslås av den första meningen till; Det ska finnas rutiner så 
personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid kan ges kompetent 
hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras.  

Område 6, Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorn Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalyser vid 
suicid, kan tolkas på många sätt. Är det varje kommun som menas?. 
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KOMMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Kommunchef 
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Svar på remiss: Länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland. Upprättat remissvaröversänds till 
Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund.        

Sammanfattning  

Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, som kräver många olika 
angreppssätt. Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i livsfarliga 
situationer utan innebär även ett långsiktigt arbete för att få ned antalet suicid 
och suicidförsök.  

Syftet med den länsgemensamma handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska 
utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma 
suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. En 
partsgemensam arbetsgrupp har tagit fram förslaget till denna handlingsplan.  

Borås Stad kommer att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention. Det 
finns en arbetsgrupp som idag har dessa frågor på sin agenda, deltagare i denna 
grupp är representanter från civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt 
kommunens förvaltningar. 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget till länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland samt lämnar ett antal synpunkter.  

 

               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Remiss: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland  

2. Remissvar: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-02-17 

3. Remiss: Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2019-11-12 
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Beslutet expedieras till 

1. Fritids och folkhälsonämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Sociala omsorgsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 

 















 
 
           
 
 
Missiv, 2019-11-01  
 
Remiss 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
 
Bakgrund 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Handlingsplanen ska i sin helhet genomföras delregionalt och lokalt. Inom 
ramen för handlingsplanen pekas dock några länsgemensamma aktiviteter ut. En av 
dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 
Styrgrupp psykisk hälsa tog fram en uppdragshandling som Ann Söderström, Hälso- 
och sjukvårdsdirektör, VGR och Thomas Jungbeck, direktör, VästKom ställde sig bakom 
i januari 2018.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för att ta fram den länsgemensamma 
handlingsplanen. Processledare från VästKom och VGR utsågs att leda arbetet 
gemensamt. Som grund för innehållet i handlingsplanen hölls ett rådslag med frågan 
”Vad behöver utvecklas för att minska suicidtalen i Västra Götaland?” där, förutom 
parterna, företrädare för polis och civilsamhället deltog. 

 
Den länsgemensamma handlingsplanens syfte och användning  
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 
inkluderas. 

Länsgemensam styrgrupp för psykisk hälsa ställde sig för sin del bakom 
handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09.  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslag till handlingsplan sänds på 
remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt 
berörda intresseorganisationer 

Svar önskas senast 2020-02-14 
 
Frågor besvaras av:  
Västra Götalandsregionen: 
Mia Harty, processledare, kunskapsstöd för psykisk hälsa,  
tfn: 0736–60 14 16, mia.harty@vgregion.se  
Lars Paulsson, processledare, avdelning folkhälsa,  
tfn: 0706–83 06 90, lars.paulsson@vgregion.se  
 
VästKom:  
Charlotta Wilhelmsson, processledare  
Tfn: 070-342 81 77, charlotta.wilhelmsson@vastkom.se   
 



 
 
           
 
 
 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se 
  

 

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:  
Göteborgsregionen  Fyrbodals kommunalförbund   
gr@goteborgsregionen.se 
Vid frågor:  
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se  
 

Kansli@fyrbodal.se   
Vid frågor:  
Annica.johansson@fyrbodal.se  

Skaraborgs Kommunalförbund  Boråsregionen 
SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se 
Vid frågor:  
Karin.ahlqvist@skaraborg.se  

info@borasregionen.se  
Vid frågor:  
maria.andersson.willner@borasregionen.se  

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Remissyttrande: Samverkan för barns och ungas bästa 

- överenskommelse mellan Västra Götalands

kommuner och Västra Götalandsregionen

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Borås Stad avstyrker förslaget till överenskommelse om  Samverkan för barns 

och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas /kompletteras med  de synpunkter 

och förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges 

ytterligare en möjlighet att yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

Datum 

2020-02-12 Anna Svalander 

Kommunalråd 

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00990 1.1.2.1 Programområde 03 

Handläggare: Eva Andreasson 

Datum 

2020-02-05 Ingegerd Eriksson Avdelningschef 

KU6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00990 1.1.2.1 

  

 

Yttrande över remiss: Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad avstyrker förslaget till överenskommelse om Samverkan för barns och 

ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas /kompletteras med de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

    

Sammanfattning  

Borås Stad är positiv till syftet och målet med samverkansöverenskommelsen. Det 

är bra att rutiner och arbetssätt som stärker och förbättrar samverkan, fastställs i ett 

gemensamt dokument.   

Borås Stad har tagit del av förslaget och bedömer att det bland annat saknas tydliga 

beskrivningar av förskolans och grund- och gymnasieskolans roll och ansvar i 

samverkan. Det finns även en del otydligheter i hänvisningarna till gällande 

lagstiftning.  

Med hänvisning till Borås Stads bedömning, att det behövs ett förhållandevis stort 

antal tillägg och kompletteringar i förslaget till överenskommelse, avstyrker Borås 

Stad nu liggande förslag.  

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas/kompletteras med  de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att  yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

               

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.   

Förslaget har sänts på remiss till Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ-  och 

familjeomsorgsnämnden och till Sociala Omsorgsnämnden.   

Arbetslivsnämnden och Sociala Omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker med kommentarer 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden avstyrker förslaget och lämnar kommentarer.  

Bakgrund 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och 

unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper; 

Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet samt Västbus – Samverkan för barns och ungas bästa. Beröringspunkterna mellan 

uppdragen är många och överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till 

en.  

Förslag till samverkansöverenskommelse 

Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring 

barn och unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell 

kompetens från båda huvudmännen.  

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 

barnet/ungdomens bästa i centrum.  

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och 

unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför 

hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka 

svåra och komplexa problem senare i livet. Barnet, den unge och i förekommande 

fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och 

vårdinsatser. Överenskommelse ska främja samarbete mellan olika berörda 

verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar.  

Borås Stads synpunkter 

Borås Stad är positiv till syftet och målet med samverkansöverenskommelsen. Det 

är bra att rutiner och arbetssätt som stärker och förbättrar samverkan fastställs i ett 

gemensamt dokument.   

Borås Stad har tagit del av förslaget och bedömer att det bland annat saknas tydliga 

beskrivningar av förskolans och grund- och gymnasieskolans roll och ansvar i 

samverkan. Det finns även en del otydligheter i hänvisningarna till gällande 

lagstiftning.  

Med hänvisning till Borås Stads bedömning, att det behövs ett förhållandevis stort 

antal tillägg och kompletteringar i förslaget till överenskommelse, avstyrker Borås 

Stad nu liggande förslag.  

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas/kompletteras med  de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att  yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

Borås Stads synpunkter och förslag som helhet framgår av  remissyttrandet till 

VästKom.  
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. KS- skrivelse 

3. Borås Stads remissyttrande 

4. Nämndernas yttranden 

5. Remissen:  Samverkan för barns och ungas bästa    

 

Beslutet expedieras till 

1. gunilla.bothen@vastkom.se 

2. Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ-  och familjeomsorgsnämnden och Sociala 

Omsorgsnämnden.   

 

 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(7) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00990 1.1.2.1 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
 

Västkom 

 

Borås Stads remissyttrande över Samverkan för barns och 

ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

 

Beslut 

Borås Stad avstyrker förslaget till överenskommelse om  Samverkan för barns och 

ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas /kompletteras med  de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

 

Sammanfattning 

Borås Stad är positiv till syftet och målet med samverkansöverenskommelsen. Det är 

bra att rutiner och arbetssätt som stärker och förbättrar samverkan fastställs i ett 

gemensamt dokument.   

Borås Stad har tagit del av förslaget och bedömer att det bland annat saknas tydliga 

beskrivningar av förskolans och grund- och gymnasieskolans roll och ansvar i 

samverkan. Det finns även en del otydligheter i hänvisningarna till gällande 

lagstiftning.  

Med hänvisning till Borås Stads bedömning, att det behövs ett förhållandevis stort 

antal tillägg och kompletteringar i förslaget till överenskommelse, avstyrker Borås 

Stad nu liggande förslag.  

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas/kompletteras med de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  
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Ärendet i sin helhet 

Borås Stad är positiv till syftet och målet med samverkansöverenskommelsen. Det är 

bra att rutiner och arbetssätt som stärker och förbättrar samverkan fastställs i ett 

gemensamt dokument.   

Borås Stad har tagit del av förslaget och bedömer att det bland annat saknas tydliga 

beskrivningar av förskolans och grund- och gymnasieskolans roll och ansvar i 

samverkan. Det finns även en del otydligheter i hänvisningarna till gällande 

lagstiftning.  

Med hänvisning till Borås Stads bedömning, att det behövs ett förhållandevis stort 

antal tillägg och kompletteringar i förslaget till överenskommelse,  avstyrker Borås 

Stad nu liggande förslag.  

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas/kompletteras med  de synpunkter och 

förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en 

möjlighet att  yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.  

 

Borås Stad lämnar följande synpunkter över förslag till överenskommelsen om 

Samverkan för barns och ungas bästa:   

Övergripande synpunkter för hela dokumentet 

En överenskommelse ska hantera hur de olika parternas intressen ska avvägas. Det 

ska också vara ett dokument som löser eventuella tvister i framtiden. I funktionen 

som tvistlösningsdokument krävs därför att formuleringarna är tydliga och konkreta.  

Förslaget till den här överenskommelsen beskriver vårdlagstiftningen och lagen ska 

följas av alla parter. Nnär lagstiftningsarbetet genomfördes gjordes det samtidigt en 

avvägning om vad parterna är skyldiga att göra.  

En upprepning av vad som redan gäller som svensk lag onödigt. Det är då bättre att i 

dokumentet, fokusera på de punkter som parterna råder över.  

Det parterna råder över är hur lagkravet ska verkställas på det lokala planet. Delar av 

hur lagen ska verkställas finns också med i dokumentet 

Borås Stad föreslår att: 

Beskrivning av svensk lag rensas bort ur dokumentet. 

Väljer parterna att gå vidare med det författade förslaget behöver texten ses över då 

det finns juridiska otydligheter och formuleringar som bör justeras.  

 

Specifikt för angivna avsnitt i dokumentet 

1.4 Målgrupp 

Under denna rubrik föreslås en förändring av skrivningen så att det tydligare framgår 

att målgruppen är alla barn och unga som behöver samordnade insatser.  
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Borås Stad föreslår att texten ändras till:  
”Barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från 
olika verksamheter inom Västra Götalandsregionen, VGR och kommunerna” . 
 

1.5 Omfattning och avgränsning 

I denna del nämns inte skolan alls vilket behöver förtydligas, för att  det klart ska 

framgå vilka verksamheter som omfattas av överenskommelsen.  Om samverkans-

överenskommelsen ska ersätta Västbus1 bör det framgå på vilket sätt detta påverkar 

skolans verksamhet. 

 

2.1 Huvudmännens ansvar 

Det är bra att förskolan och skolan lyfts som samverkanspart,  men det bör 

förtydligas på vilket sätt samverkan ska ske inom samtliga områden.  

 

2.1 andra stycket: Förskolan nämns som en likställd samverkanspart men 
efterföljande text tar inte upp förskoleperspektivet.  
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
”Ett barns förskoletid eller elevs skolgång och hälsa påverkar varandra ömsesidigt och en 
fungerande förskola och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn 
och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och elever”. 
 
2.1 tredje stycket: 

Skrivelsen kring modellen för hur skolan och socialtjänsten ska samverka kring 
placerade barn behöver förtydligas. Det bör vara frivilligt och inte tvingande att 

använda modellen SAMSA2. 
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
”Att varje kommun tar fram en modell för hur skola och socialtjänst ska samverkan 
för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgång och en bättre 
skolförankring med SAMSA som utgångspunkt”.  
 
2.1 tredje stycket 
 Det kan även vara till nytta att SiSam3, samverkan för obruten skolgång, läggs till i 
dokumentet.  
 
Borås Stad föreslår att: 
att SiSam, samverkan för obruten skolgång, läggs till i dokumentet.  
 

                                                      
1 Västbus handlar om hur vi i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med 
psykisk/psykiatrisk och social problematik. 
22 SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i 
Västra Götaland.  
3 SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten och 
skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott, så 
att de får den utbildning de har rätt till och behöver. 
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2.2 Struktur för samverkan  

Det är mycket bra att vikten av struktur för samverkan klargörs. Skolan lyfts fram 

som en samverkanspart inom området som berör SIP4 (2.2.1), men det bör 

förtydligas på vilket sätt samverkan ska ske även inom andra områden. 

 

Under rubrik 2.2 saknas förskolan. Borås Stad anser att förskola bör läggas till.  
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
”Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, Västra Götalandsregionen, VGR, 
skola och förskola” 
 

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 

På sidan 6, tredje punkten står det att Huvudmännen är skyldiga att medverka i SIP. 
Det behöver förtydligas att det avser fysiska möten.  
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen – inte en enskild verksamhet. Att medverka 

betyder att delta i fysiska möten.  

Sidan 6, femte punkten, behöver förtydligas så att det framgår att 

barnet/vårdnadshavare/den unge ska bli delaktig i hela processen.  

Sidan 6, sjätte punkten, ”SIP-möte ska hållas så fort som möjligt…” Det behöver 

förtydligas vad som menas med ”så fort som möjligt”. Det är lämpligt att ange inom 

vilket tidsspann SIP- möte ska hållas. 

 
2.2.2  Ledningsstruktur för styrning av samverkan- organisatorisk samverkan 

 
I första stycket behöver det förtydligas vad det är som ska följas upp och vad som 
ska redovisas. 
 
I sista stycket behöver det förtydligas vem som tar initiativ för att tillskapa rutiner 
och samverkan samt vilka rutiner det gäller. 
 

3. Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna 

hemmet… 

I detta avsnitt berörs samverkan kring vård för barn och unga placerade utanför 

hemmet. Det är ett samverkansområde som skolan inte är direkt involverat i men 

som påverkar skolans verksamhet.  

 

Borås Stad vill särskilt lyfta fram att skolan bör involveras och framförallt 

informeras, så att skolgången för barnet/den unge blir så bra som möjligt. Skolan, 

både avlämnande och mottagande, bör vara med som en del i Socialtjänstens 

utredning, planering, genomförande och utvärdering av insats. 

 

                                                      
4 SIP är ett verktyg för att åstadkomma en god vård och omsorg som är anpassad till individens 
behov. 
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3.1.3 Sekretess och samtycke 

Det är mycket bra att detta definieras tydligt. 

 

3.1.6 Konsultation 

Då överenskommelsen avser barn och unga ska BBIC:s stödmaterial 5användas.     

3.2 Läkarundersökning och undersökning av tandhälsa 

3.2.1, 3.2.2 Det är bra med ett förtydligande kring läkarundersökningar och tandvård 

för placerade barn.  

 

Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad har ofta haft problem med att hitta en 

vårdcentral som ”skyndsamt” kan göra en läkarundersökning i samband med 

placering av barn och unga.  

4. Genomförande 

Förskole- och skolperspektivet behöver lyftas in och förtydligas i hela avsnitt 4.   

4.1 andra stycket 

Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter 

och rutiner, så att intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan 

verkställas. 

 
Borås Stad föreslår att texten kompletteras med: 
”De lokala rutinerna behöver vara tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med 

överenskommelsen uppnås.” 

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling  

4.2 första stycket 

Det behövs förtydligande av att det, utöver en länsgemensam rutin, även behöver tas 

fram lokala rutiner. 

Borås Stad föreslår att texten kompletteras med: 

”Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 

framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten.” 

 

4.3 Tvister  

Mandat, inklusive mandat för kostnads-/ansvarsfördelning bör ges till de lokala 

samverkansgrupperna som ska driva samverkan. Problem som dyker upp i de lokala 

samverkansgrupperna och som behöver lösas får inte tillräckligt stor genomslagskraft 

när de förs vidare uppåt i organisationen. Det blir tungrott och tidskrävande.  

 

5. Gemensamma utvecklingsområden 

                                                      
5  Barns behov i centrum, BBIC, är ett arbetssätt som är framtaget för socialtjänstens 
myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Det 
utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och 
evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Förskole- och skolperspektivet behöver lyftas in och förtydligas i hela avsnitt 5.   

Första stycket: Att kunna använda Samsa bör även gälla skolan.  

 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
Möjligheter att använda SAMSA inom SIP -arbetet för samtliga huvudmän, även skolan, bör 

särskilt utredas.  

Övrigt område att utveckla 

Individ- och familjeomsorgen i  Borås Stad- har erfarenhet av att vårdcentralerna 

sällan deltagit när de blivit kallade till samverkansmöten. Det har inneburit att en 

viktig part för barn och unga inte kunnat vara delaktig i samverkan.  

  

Borås Stad ser det som värdefullt om det på vårdcentralerna kan finnas en SIP-

ansvarig, som har förutsättningar för att samverka med berörda parter kring barn 

och unga.  Det är viktigt att alla parter som omfattas av den lokala samverkan också 

kan delta vid mötena. 

 

Bilaga 2 

Sidan 19 rubrik Förskola, första stycket, sista meningen ”Enligt förskolans 
riktlinjer…” 
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
”Enligt Skollagen ska personalen i förskolan uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika 
skäl behöver stöd i sin utveckling. Rektor i förskolan ska se till att sådant stöd ges”. 
 
Sidan 19 längst ner, ändring av text ….” utvecklingsstörning eller hjärnskada…” 

  
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
 … utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada…” 

 
Sidan 20 högst upp, ändring av text ”Vårdnadshavare ansöker om en plats i 

särskolan…... ” 

Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
 På begäran av vårdnadshavare ansöker vårdnadshavarna om ett mottagande i särskolan. Beslutet 

föregås av ett medgivande från vårdnadshavare samt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social bedömning. 

Sidan 20 Rubrik Elevhälsan  
Borås Stad anser att det också bör finnas en text om Barnhälsan. 
 
Sidan 20 Rubrik Elevhälsa sista meningen första stycket, ändring av text –  
”Rektor har ansvar för elevhälsan.”  
 
Borås Stad föreslår att texten ändras till: 
Rektor har ansvar för elevhälsans insatser på sin skolenhet.” 

Sidan 20 Sista meningen andra stycket  ”Elevhälsan utför sjukvårdande….” 

 Borås Stad föreslår att texten ändras till:  
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Elevhälsan utför enkla sjukvårdsinsatser, men i övrigt är regionen ansvarig för barnens vård och 

behandling.  

 

Bilaga 3 

Sidan 21-22 under rubriken Skollagen (2010:800) bör det tilläggas att även förskolan 

regleras av skollagen.  

Sidan 21-22 under rubriken Skollagen. Det saknas beskrivning om extra 

anpassningar, dessa behöver läggas till. 

 
 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-01-30 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00228 1.1.6.2 
 

  

 

Samverkan för barns och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att avstyrka remissen om samverkan för barns och 

ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen.         

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samverkan för barns och 

ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet med överenskommelsen är att stärka 

samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget 

omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 

kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av 

samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.  

Förskolenämnden anser att överenskommelsen i sin helhet saknar en tydlig 

struktur för hur samverkan mellan de olika verksamheterna ska ske. Samt att 

förskolans roll förminskas då överenskommelsen endast beskriver medverkan i 

SIP (Samordnad individuell planering).  

Förskolenämnden anser ser även att: 

- Begrepp behöver förtydligas. 

- Förskolan behöver separeras från skolan i texten då det är två olika 

verksamheter. 

- Det bör framgå, att även förskolan styrs av Skollagen.        

För att överenskommelsen ska bli så bra som möjligt för barnet, anser 

Förskolenämnden att dessa punkter bör åtgärdas. Förskolenämnden uppmanar 

även till genomförandet av en barnkonsekvensanalys, då beslutet i hög grad 

berör barn.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden anser att följande ändringar bör göras: 
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Genomgående i dokumentet behöver begreppen huvudman och kommun 
förtydligas, då flera förvaltningar har ansvar.  
 
I dokumentet behöver det förtydligas hur samverkan ska ske.  
 
Under rubrik 2.1, andra stycket nämns förskolan som en likställd 
samverkanspart men efterföljande text tar inte upp förskoleperspektivet. 
Förskolenämnden anser att texten bör ändras till: 
Ett barns förskoletid eller elevs skolgång och hälsa påverkar varandra ömsesidigt och 
en fungerande förskola och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa 
hos barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är 
viktiga framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och elever”. 
 
Under rubrik 2.2 nämns inte förskolan. Förskolenämnden anser att förskola bör 
läggas till i följande mening: 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR, skola och 
förskola.” 
 
Under rubrik 2.2.1, punkt sex, behöver tidsaspekten för SIP-möte förtydligas. 
 
Under rubrik 2.2.2 i första stycket behöver det tydliggöras vad det är som ska 
följas upp och vad som ska redovisas. 
Under samma rubrik, sista stycket behöver det även förtydligas vem som tar 
initiativ för att tillskapa rutiner och samverkan, samt vilka rutiner det gäller. 
 
I bilaga 2 under rubriken Förskola, anser Förskolenämnden att sista meningen 
bör ändras till följande: 
Enligt Skollagen ska personalen i förskolan uppmärksamma och hjälpa de barn 
som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling och rektor i förskolan ska se till att 
sådant stöd ges”. 
 
I bilaga 2 under rubriken Elevhälsan anser Förskolenämnden att det också bör 
finnas en text om Barnhälsan. 
 
I bilaga 3 under rubriken Skollagen (2010:800) bör det tilläggas att även 
förskolan regleras av skollagen. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 23 januari 2020.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Lindén 

Förvaltningschef 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-28 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00125 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss: Samverkan för barn och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen.         

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på Remiss: 

samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Arbetslivsnämnden 

ställer sig positiv till överenskommelsen i sin helhet men väljer att avstå att 

kommentera förslagen eftersom dessa inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG).  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

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(2) 

Datum 
2019-01-27 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00181 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag till Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.       

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till 
överenskommelse om Samverkan för barns och ungas bästa i Västra 
Götalandsregionen. 

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 
gemensam överenskommelse mellan VGR och de 49 kommunerna om 
samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.  

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn 
och unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför 
egna hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska 
motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar 
ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan 
olika berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

Målgruppen anges vara barn och unga t.o.m. 20 år, oavsett diagnos eller 
funktionsnedsättning, som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Sociala omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och 
ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen.        

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen                              
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Azadeh Törnskog  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2020-01-28 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00193 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Remiss: Samverkan för barns och 

ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen med lämnande av vissa synpunkter samt översänder svaret till 

Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på 

Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan 
mellan stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika 
insatser. Syfte och mål med överenskommelsen är att främja samverkan mellan 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser för att 
på så sätt tillgodose barn och ungas behov av stöd, vård och behandling. Detta 
gäller särskilt barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård 
och boende, HVB, m.fl.). Ofta har dessa barn inte tagit del av samhällets 
generella och förebyggande hälsovård och som grupp har de sämre fysisk och 
psykisk hälsa än barn i allmänhet.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 

vissa synpunkter.  

 

I syfte att säkerställa att överenskommelsen fungerar på lokal nivå bör det 

tydliggöras att lokala rutiner på mer detaljnivå behöver arbetas fram. Det gäller 

framförallt en lokal rutin för hälsoundersökningar inför och vid återkommande 

placering. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har erfarit att 

vårdcentralerna mycket sällan deltagit när de blivit kallade till 

samverkansmöten, vilket innebär att en viktig part för den unge ofta uteblivit. 

Varje vårdcentral skulle förslagsvis kunna utse en SIP-ansvarig som samverkar 

med berörda parter kring barn och unga och ser till att vårdcentralen deltar vid 

mötena. 
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Högre mandat både gällande kostnads- och ansvarsfördelning bör ges till de 

lokala grupperna för att samverkan mer effektivt ska kunna utvecklas. 

 

Ett bättre avvikelsesystem hade varit behövligt för att analysera och hantera 

avvikelser samt använda de i utvecklingsarbete.                

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på 

Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande 
rättigheterna för barn enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med 
sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och 
behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna då många 
verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller 
särskilt barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och 
boende, HVB, m.fl.). Ofta har dessa barn inte heller tagit del av samhällets 
generella och förebyggande hälsovård och som grupp har de sämre fysisk och 
psykisk hälsa än barn i allmänhet.  
 
Syfte och mål med överenskommelsen är att främja samverkan, samarbete och 
samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 
olika insatser. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse 
mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som 
är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda 
huvudmännen.  Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 
fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade 
insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller 
ungdomar ska falla mellan stolarna. Barnet, den unge och i förekommande fall, 
vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och 
vårdinsatserna. 
 
Under 2018 pågick två parallella uppdrag om framtagande av 

överenskommelser om barn och unga i Västra Götaland, dels Överenskommelse 

om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dels 

Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de 

båda förslagen blev det allt tydligare att överenskommelserna skulle vinna på att 

slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - riktlinjer för barn och unga, 

sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i förslaget till denna 

sammanslagna överenskommelse, vilken är framtagen av en partsgemensam 

arbetsgrupp. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 

nedanstående synpunkter.  

 

Ansvarsfördelning är tydlig och tyngd har lagts på att få alla berörda huvudmän 

att delta i en SIP, samordnad individuell plan. Under 2.2.1, tredje punkten 
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förtydligas skyldigheten att om man inte själv är rätt verksamhet har man en 

skyldighet att se till att kallelsen hamnar där den hör hemma, vilket är viktigt. 

Det är bra med ett förtydligande kring läkarundersökningar och tandvård för 

placerade barn. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ofta haft problem 

med att hitta en vårdcentral som gör en läkarundersökning i tid i samband med 

placering av barn och unga. Det har lett till att förvaltningen tvingats gå privata 

läkare eftersom målgruppen inte har prioriteras av vårdcentralerna.  

 

I syfte att säkerställa att överenskommelsen fungerar på lokal nivå bör det dock 

tydliggöras att lokala rutiner på mer detaljnivå behöver arbetas fram. Vid 

övergripande överenskommelser som den här kan det vara svårt att få till i det 

praktiska, vardagliga arbetet. Det gäller framförallt en lokal rutin för 

hälsoundersökningar inför en placering och en återkommande vid placering.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har även erfarit att vårdcentralerna 

mycket sällan deltagit när de blivit kallade till samverkansmöten då det inte har 

prioriterats från deras del, vilket innebär att en viktig part för den unge ofta 

uteblivit. Ett förslag från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är att varje 

vårdcentral utser en SIP-ansvarig som samverkar med berörda parter kring barn 

och unga och ser till att vårdcentralen deltar vid mötena. Det måste ställas krav 

i varje verksamhet, alltså tydliggörande rutiner för lokal samverkan. 

Mandat, inklusive mandat för kostnads-/ansvarsfördelning bör ges till de lokala 

samverkansgrupperna som ska driva samverkan. Problem som dyker upp i de 

lokala samverkansgrupperna och som behöver lösas får inte tillräckligt stor 

genomslagskraft när de förs vidare uppåt i organisationen. Det blir tungrott och 

tidskrävande. Idag är det svårt att på lokal nivå nå resultat när samverkan inte 

fungerar.  

 

Det kan även finnas en poäng med att SiSam1, samverkan för obruten skolgång, 

läggs till i dokumentet.  

 

Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så 

att det som framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och 

förbättringsarbeten. Ett bättre avvikelsesystem, som exempelvis SAMSA2, 

samordnad vård och omsorgsplanering, hade behövts. SIP-arbetet behöver 

utvecklas både på lokal- samt övergriplig nivå.  

 

Synpunkter kring språk: 

 1.1: Fontstorlek i stycke fyra bör vara samma, det är olika storlek på 

bokstäverna.  

 3.1.6: Åsyftas BBIC eller IBIC, vänligen klargör. 

                                                      
1SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten 
och skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan 
avbrott, så att de får den utbildning de har rätt till och behöver. 
2 SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 
kommuner i Västra Götaland. 
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 4.2: Hänvisning till rutin bör läggas till. Bör förtydligas att lokala rutiner 

behöver tas fram. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

2. Missiv till remiss 2019-11-22                                     

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr GVUN 2019-00233 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss – Samverkan för barns 
och ungas bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och 
unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. I samband 
med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets gång blivit allt tydligare 
att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att överenskommelserna 
skulle vinna på att slås samman till en.  

Överenskommelsen har som syfte att främja samverkan, samarbete och samordning 
mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.   

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. 
Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och 
komplexa problem senare i livet.  

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges 
tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.  

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig 
skolgång och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller 
för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och 
skola. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att överenskommelsen i sin helhet 
saknar en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter hänger 
samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera delar saknas helt 
eller delvis. Nämnden anser att skolans delaktighet i samverkan, samarbete och 
samordning av insatser bör tydliggöras så att inte helheten kring barnet/den unge går 
förlorat. I föreslagen samverkansöverenskommelse reduceras skolans roll till att i stort 
sett endast medverka i Samordnad individuell plan, SIP.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.      
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Sammanträdesdatum 

2020-01-28 
 

 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Stensson 
Handläggare 
033 357763 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00233 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Samverkan för barns och ungas 

bästa; överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss Samverkan för 

barns och ungas bästa; överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen. 

        

Sammanfattning 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn 

och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma 

arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn 

och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det 

under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan 

uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås 

samman till en.  

 

Överenskommelsen har som syfte att främja samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 

olika insatser.   

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och 

tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska 

motverka svåra och komplexa problem senare i livet.  

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån 

ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.  

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig 

skolgång och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. 

Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och 

miljöanpassningar i hem och skola. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att överenskommelsen i sin 

helhet saknar en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter 

hänger samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera 
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delar saknas helt eller delvis. Nämnden anser att skolans delaktighet i 

samverkan, samarbete och samordning av insatser bör tydliggöras så att inte 

helheten kring barnet/den unge går förlorat. I föreslagen 

samverkansöverenskommelse reduceras skolans roll till att i stort sett endast 

medverka i Samordnad individuell plan, SIP. 

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn 

och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma 

arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barn 

och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det 

under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan 

uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås 

samman till en.  

 

Överenskommelsen har som syfte att främja samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 

olika insatser.   

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och 

tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska 

motverka svåra och komplexa problem senare i livet.  

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån 

ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.  

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig 

skolgång och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. 

Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och 

miljöanpassningar i hem och skola. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ställningstagande 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att överenskommelsen i sin 

helhet saknar en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter 

hänger samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera 

delar saknas helt eller delvis. Nämnden anser att skolans delaktighet i 

samverkan, samarbete och samordning av insatser bör tydliggöras så att inte 

helheten kring barnet/den unge går förlorat. I föreslagen 

samverkansöverenskommelse reduceras skolans roll till att i stort sett endast 

medverka i Samordnad individuell plan, SIP. Nedan följer Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens synpunkter kopplat till rubriker i 

överenskommelsen: 
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1.4 Målgrupp 

Under denna rubrik föreslås en förändring av skrivningen så att det tydligare 

framgår att målgruppen är alla barn och unga som behöver samordnade 

insatser. Förslag på ny skrivning: Barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade 

insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 

kommunerna. 

 

1.5 Omfattning och avgränsning 

I denna del nämns inte skolan alls vilket gör det svårt att ta ställning till om 

samverkansöverenskommelsen kan ersätta Västbus. Om samverkans-

överenskommelsen ska ersätta Västbus bör det framgå på vilket sätt detta 

påverkar skolans verksamhet. 

 

2.1 Huvudmännens ansvar 

Det är bra att skolan lyfts som samverkanspart men det bör förtydligas på vilket 

sätt samverkan ska ske inom samtliga områden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 

Det är mycket bra att vikten av struktur för samverkan klargörs. Skolan lyfts 

fram som en samverkanspart inom området som berör SIP (2.2.1), men det bör 

förtydligas på vilket sätt samverkan ska ske även inom andra områden. 

 

3. Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna 

hemmet… 

I detta avsnitt berörs samverkan kring vård för barn och unga placerade utanför 

hemmet, ett samverkansområde som skolan inte är direkt involverat i men som 

påverkar skolans verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill 

särskilt lyfta fram att skolan bör involveras och framförallt informeras så att 

skolgången för barnet/den unge blir så bra som möjligt. Skolan, både 

avlämnande och mottagande, bör vara med som en del i Socialtjänstens 

utredning, planering, genomförande och utvärdering av insats. 

 

3.1.3 Sekretess och samtycke 

Det är mycket bra att detta definieras tydligt. 

 

4. Genomförande 

Här saknas skolperspektivet helt. 

 

5. Gemensamma utvecklingsområden 

Här saknas skolperspektivet helt. 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 
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Samverkan 

FSG 20-01-22 

Beslutet expedieras till 

1. KS.diarium@boras.se 
 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Nilsson 
Handläggare 
033 353757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-01-28 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00165 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskoleförvaltningen avstyrker remissen - Samverkan för barns och ungas 

bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen.    

Sammanfattning  

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.  

Grundskoleförvaltningen avstyrker remissen - Samverkan för barns och ungas 

bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen.    

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss.  

Grundskoleförvaltningen avstyrker remissen - Samverkan för barns och ungas 

bästa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen.    

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn 

och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma 

arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för barns och ungas bästa. I 

samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets gång 

blivit tydligt att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 

överenskommelsen skulle vinna på att slås samman till en – det är denna 

samlade överenskommelse som yttrandet gäller.  

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 

barnet/ungdomens bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och 

gemensam överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och de 49 

kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring barn och unga som är i 

behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda 

huvudmännen.  

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn 

och unga, oavsett om de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför 
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hemmet. Tidiga, samordnade och vid behov, integrerade insatser ska motverka 

svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla 

mellan stolarna. Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska 

i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatser. Barn och unga 

som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och 

hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för 

stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem 

och skola. Överenskommelse ska främja samarbete mellan olika berörda 

verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar.  

Grundskolenämnden anser att överenskommelsens intentioner är bra men att 

det saknas en tydlig struktur för hur samverkan mellan olika verksamheter 

hänger samman, vilka huvudmän som berörs samt att skolperspektivet i flera 

delar saknas helt eller delvis. Grundskolenämnden anser att skolas delaktighet i 

samverkan, samarbete och samordning av insatser bör tydliggöras så att inte 

helheten kring barnet/den unge går förlorat. Nedan följer 

Grundskolenämndens förslag och synpunkter kopplat till rubriker i 

överenskommelsen: 

1.5 Omfattning och avgränsning 

I denna del nämns inte skolan alls vilket behöver förtydligas.  

2.1 Huvudmännens ansvar 

Skrivelsen kring modellen för hur skolan och socialtjänsten ska samverka kring 

placerade barn behöver förtydligas. Det ska vara frivilligt och inte tvingande att 

använda modellen SAMS. Förslag på ny skrivning: Att varje kommun tar fram en 

modell för hur skola och socialtjänst ska samverkan för att kunna ge placerade barn och unga 

kontinuitet i skolgång och en bättre skolförankring med SAMS som utgångspunkt.  

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den 

enskilde 

På sidan 6, punkt tre, står det att Huvudmännen är skyldiga att medverka i SIP. 

Behöver förtydligas att det avser fysiska möten. Förslag på ny skrivning: 

Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen – inte en enskild verksamhet. Att 

medverka betyder att delta i fysiska möten.  

Sidan 6, punkt fem, förtydliga att barnet/vårdnadshavare/den unge ska bli 

delaktig i hela processen.  

Sidan 6, punkt sex, ”SIP-möte ska hållas så fort som möjligt…” det behöver 

förtydligas vad som menas med ”så fort som möjligt”, ange tidsspann. 

4. Genomförande 

Skolperspektivet behöver lyftas och förtydligas. Behöver särskilt beaktas i 

avsnitt 4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling.  

5. Gemensamma utvecklingsområden 
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Här saknas skolperspektivet helt. Att kunna använda Samsa bör även gälla 

skolan. Förslag på ny skrivning: Möjligheter att använda Samsa inom SIP arbetet för 

samtliga huvudmän, även skolan, bör särskilt utredas.  

Bilaga 2 

Sidan 19 längst ner, ändring av text ”… utvecklingsstörning eller hjärnskada…” 

Förslag på ny skrivning: … utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada…” 

Sidan 20 högst upp, ändring av text ”Vårdnadshavare ansöker om en plats i 

särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning. Förslag på ny skrivning: På 

begäran av vårdnadshavare ansöker vårdnadshavarna om ett mottagande i särskolan. 

Beslutet föregås av ett medgivande från vårdnadshavare samt en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning. 

Sidan 20 Rubrik Elevhälsa sista meningen första stycket, ändring av text. 

”Rektor har ansvar för elevhälsan.” Förslag på ny skrivning: Rektor har ansvar för 

elevhälsans insatser på sin skolenhet.” 

Ändring av text i sista meningen andra stycket. Förslag på ny skrivning: 

Elevhälsan utför enkla sjukvårdsinsatser, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens 

vård och behandling.  

Sidan 21-22 under rubriken Skollagen. Saknar beskrivning om extra 

anpassningar, dessa behöver läggas till. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Kopia: Maria Andersson Willner 
Ämne: Ärende för vidare hantering - Remiss Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

Bifogade filer: Missiv Remiss ÖK om samverkan för barns och ungas bästa SRO 
191101[1] 1[2].docx; Samverkan för barns och ungas bästa - 
övenskommelse 191101 remissversion.docx 

 
Hej,  
 
Vidarebefordrar remiss gällande Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas bästa. 
 
Sista svarsdatum 14 februari 2020. Observera att svaret skickas till VästKom, info@vastkom.se 
 
Hälsningar 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef 

 
Tel: 0729-649697 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se  

 

Från: Info <info@vastkom.se>  
Skickat: den 13 november 2019 16:49 
Till: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>; Fyrbodal officiell <kansli@fyrbodal.se>; GR officiell 
<gr@goteborgsregionen.se>; Skaraborg officiell <info@skaraborg.se> 
Kopia: Anneli Bjerde <anneli.bjerde@vastkom.se> 
Ämne: REMISS- Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

 
 
Till kommunalförbunden för vidarebefordran till kommuner i Västra Götaland 
 
Remiss 
 

mailto:info@vastkom.se
http://www.borasregionen.se/


Bifogat finns förslag till gemensam Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas bästa.  
 
Under 2018 pågick två parallella uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i 

Västra Götaland, dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 

det egna hemmet dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de 

båda förslagen blev det allt tydligare att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. 

Förslag till revidering av Västbus - riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna 

är beaktade i förslaget till denna sammanslagna överenskommelse, vilken är framtagen av en 

partsgemensam arbetsgrupp. 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 9 okt 2019 bakom förslaget till överenskommelse.  

Politiskt samrådsorgan, SRO, ställde sig den 1 november bakom att förslaget till överenskommelse skickas 

på remiss till VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 

Sista svarsdatum är den 14 februari 2020. 

 
 
Johanna Hansson 
 
Kommunikatör I Administratör I VD-assistent 
 
Telefon 073-901 60 15 (OBS! Nytt från 8/11) 
E-post   johanna.hansson@vastkom.se 
 

 
 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Postadress:  Box 5073  I  402 22  GÖTEBORG 
 
Besöksadress:  Anders Personsgatan 8  I  GÖTEBORG 
Webadress:  www.vastkom.se 
 
VästKom 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i 
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Missiv, 2019-11-01 
 

Remiss 
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen  

 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens 

bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 

49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, oavsett om 

de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och 

vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 

eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 

berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra 

Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg 

och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan 

för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets 

gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 

överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - 

riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 

sammanslagna överenskommelsen.  

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har 

tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för 

Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (9 okt 2019).  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss 

till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 

intresseorganisationer - svar önskas per mejl senast 2020-02-14 

Frågor besvaras av:  
 

Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen  
ulrika.soderlund@vgregion.se  
Tfn; 072-542 42 39 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Anneli.bjerde@vastkom.se  
Tfn; 073-3358516 

 

 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se  

 
Kommunerna lämnar synpunkter till:  
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se 
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 

1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 

enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 

inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 

stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 

barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 

dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 

riktlinjer. 

 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 

Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 

samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

 

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 

livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 

påverka stöd- och vårdinsatserna. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 

och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 

dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).  

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 

1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 

VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 

dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  

 

Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 

samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 

ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 

unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 

det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  

 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 

socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 

bättre skolförankring, SAMS. 

 

En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 

sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 

insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 

tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 

arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 

barn och unga, oavsett vårdnivå. 

 

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 

 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 
villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  

 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 
att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

 Vilka behov den barnet/den unge har 

 Vilka insatser som ska genomföras  

 De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 

 Vem som har huvudansvar för planen  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 

2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 

 
3.1 Före placering 
 

3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  

 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 

som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 

 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer.  

 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning.  

 

Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 

 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

 Konsultation BVC, elevhälsa 

 Konsultation tandvården 

 Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

 Utlåtande från hälso- och sjukvården 

 Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 

 Rutin för läkarundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 

 Rutin för hälsoundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    

    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   

 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true


Remissversion 

2019-11-01 

  11 

 

 

 

överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

 Vilka insatser den enskilde behöver 

 De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 

 Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 
på placeringsorten 

 Vem som har huvudansvar för planen 

 Fast vårdkontakt utses  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 

problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 

komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 

placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  

3.3 I samband med avslut av placering 
 

3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 

vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 

från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  

 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 

behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   

 
4 Genomförande 
 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 

 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 

5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 

särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 

från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-

institutioner. 
 

 

 

 

 

 



Remissversion 

2019-11-01 

  14 

 

 

 

  



Remissversion 

2019-11-01 

  15 

 

 

 

Bilaga 1: Definitioner  
 

Samverkan  

Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 

 

Samordning  

Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 

 

Samarbete 

Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 

 

Samsyn  

Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 

 

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 

 

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  

 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 

 Identifiera vad som underlättar samverkan 

 Identifiera vad som försvårar samverkan 

 Följa utvecklingen fortlöpande 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 

 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   

 

I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  

 

Sammanhållen vård och omsorg 

https://www.synonymer.se/sv-syn/sätt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 

 

Tvärprofessionell 

Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  

– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 

intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 

dess helhet.   
 

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 

hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 

Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 

hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 

Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 

att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 

 

Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           

 

Ungdomsmottagning 

Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  

 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 

Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  

Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  

 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  

BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  

 

Habilitering   

Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 

 

Vuxenpsykiatrin 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 

 

Regionala medicinska riktlinjer 

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  

 

Kommunen ansvar - socialtjänst 

Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  

barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  

Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  

 

SoL 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  

 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  

 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 

 

LSS 

LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   

 

Kommunens ansvar - skola 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 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. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  

 

Förskola  

Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 

Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   

Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  

 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  

 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   

 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Elevhälsan  

Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 

förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 

utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 

och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 

smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  

 

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  

HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  

skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   

 

Patient lag (2014:821) 

Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  

 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  

  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  

  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  

omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  

  

Skollagen (2010:800)  

Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  

  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  

LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  

huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  

samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  

LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  

  

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  

inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  

hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  

  

Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  

Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  

fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   

  

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngslag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
https://sv.wikipedia.org/wiki/LVU
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Begäran om planuppdrag för upphävande av tomt-

indelning för fastigheterna Makrillen 11, Kyrkängsgatan 

i Centrum och Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag i syfte upphäva 

tomtindelningen inom fastigheterna Makrillen 11, Kyrkängsgatan i Centrum 

och Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan 

 

Datum 

2020-01-14  Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-01-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00059 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2020-01-10 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00059 3.1.1.2 

  

 

Begäran om planuppdrag för upphävande av tomt-

indelning för fastigheterna Makrillen 11, Kyrkängsgatan 

i Centrum och Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag i syfte upphäva 

tomtindelningen inom fastigheterna Makrillen 11, Kyrkängsgatan i Centrum 

och Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan 

Ärendet i sin helhet 

Fram till 1987 fanns det vid sidan av stadsplanen en planform 

benämnd tomtindelning. Som namnet antyder så reglerade tomtindelningen ett 

kvarters indelning i tomter (fastigheter). Fram till 1972 och tillkomsten 

av fastighetsbildningslagen var tomtindelningen en obligatorisk förutsättning 

för att inom ett stadsplanelagt område bilda fastigheter. Genom 

att tomtindelningen fastställdes så bildades en tomt administrativt. Detta följdes 

sedan upp med en tomtmätning som innebar att fastigheten bildades rättsligt. I 

och med fastighetsbildningslagens tillkomst 1972 så upphörde obligatoriet 

och tomtindelningen blev ett instrument som kunde användas när det krävdes 

för att säkra en ny stadsplans genomförande. Äldre tomtindelningar gäller idag 

som detaljplanebestämmelser och innebär att fastighetsbildning inte får ske i 

strid mot dem. För att ändra eller upphäva en tomtindelning krävs således en 

ändring av detaljplanen. 

Kommunen har intresserade köpare på fastigheten Makrillen 11, men gällande 

tomtindelning omöjliggör en ändamålsenlig fastighetsbildning. 

Tomtindelningen för fastigheten Makrillen 11, med akt nr: 1583K-BN 

946/1966, måste därför upphävas. Se bilaga 1 och 2. 

Den 15 september 2014 ansökte Borås Stad, Markavdelning om 

fastighetsreglering rörande fastigheterna Gässlösa 5:1 och Betslet 4, men 

gällande tomtindelning omöjliggör en sådan reglering. För att kunna 

fastighetsbilda enligt gällande detaljplan, 1490K-P1196, måste gällande 

tomtindelning, akt nr: 1583K-BN746/1961, upphävas. Se bilaga 3 och 4. 

Beslutsunderlag 

1. Karta, bilaga 1 

2. Karta, bilaga 2 

3. Karta, bilaga 3 

https://vesterlins.se/ordlistan/stadsplan
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/fastighetsbildning
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/stadsplan
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/fastighetsbildning
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/stadsplan
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/detaljplan
https://vesterlins.se/ordlistan/fastighetsbildning
https://vesterlins.se/ordlistan/tomt
https://vesterlins.se/ordlistan/detaljplan


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

4. Karta, bilaga 4   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

Makrillen 11

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000





 

Betslet 4

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Nämndbudget 2020 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 

Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 

Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 

Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 

särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 

lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 

det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 

 

Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 

och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 

Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 

vård- och omsorgsboende. 

 

Datum 

2020-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00037 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2020-01-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00037 1.2.4.1 

  

 

Nämndbudget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Nämndbudget 2020 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna. 

Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan: 

Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 mnkr och 

Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 mnkr som effekt av 

särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd 

lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att 

det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 

 

Här ingår också omfördelning med 1,3 mnkr avseende två placeringar på vård- 

och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 

Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på 

vård- och omsorgsboende. 

        

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse Nämndbudget 2020 

   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunens nämnder  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widèn 

Ekonomichef 
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Nämndbudget 2020 
 

Ekonomiskt styrdokument 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges bud-
getbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten 
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska 
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det prelimi-
nära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att ev. få ianspråktaga 
ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behand-
lingen av årsredovisningen 
 
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfull-
mäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag 
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur 
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fast-
ställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra upp-
dragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs. 
 

Förutsättning för nämnderna 2020 
 
Nämndernas preliminära resultat 2019 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2019 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med 4,0 % jämfört med budget 2018. Kommunen som helhet kunde 
lägga ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet på 2-3% av skat-
teintäkter- och generella statsbidrag. Resultatet är präglat av konjunkturläget med 
en svagare utveckling av skatteunderlaget som ger ett lägre verksamhetsutrymme. 
Nämnderna fick i samband med antagandet av budgeten 2019 ett effektivise-
ringskrav på 1,0% fördelat över åren 2019-2020. 
 
Nämndernas preliminära resultat för 2019 innebär ett mycket stort underskott på i 
storleksordningen -120 (-67) mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra 
årets utfall och ej tillfredsställande i en period med snävare marginaler. Det kan 
konstateras att nämnderna kunnat öka sina nettokostnader med 4,8 % under 2019 
jämfört med verkligt högt utfall 2018. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå. 
 
För 2020 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resul-
tatnivå som är i nivå med förra året. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats för 
att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2019 har nämn-
derna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (4,0)%. Margina-
lerna är således små givet ett utgångsläge med stor nämndunderskott så det är av 
stor vikt att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet under givna ekono-
miska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås i det här läget att ökas med 6,0 
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mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genom-
förd lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär 
att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
 
Den svenska konjunkturen har passerat toppen. 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR beräknar i sin senaste rapport i december 
att skatteunderlaget kommer att växa med låga 2,6 % under 2020 att jämföras med 
3,3 % under 2019 och 3,7 % i utfall 2018. Prognosen för 2020 visar fortsatt in-
bromsning i både den faktiska och underliggande ökningstakten av skatteunderla-
get. Orsaken är främst en minskning av antalet arbetade timmar. Därutöver hålls 
skatteunderlaget även detta år tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare 
en höjning av grundavdragen (regioner och kommuner får ytterligare en kompen-
sation via höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning). Kalkylen för år 
2021–2023 bygger på att en konjunkturell återhämtning sker 2021 och att svensk 
ekonomi från och med 2022 utvecklas i konjunkturell balans. Det betyder att anta-
let arbetade timmar åter stiger och att löneökningstakten tilltar något. Skatteunder-
lagstillväxten närmar sig därmed ett historiskt genomsnitt. Eftersom det inte finns 
några förslag om regeländringar efter 2020 sammanfaller den underliggande ök-
ningstakten med den faktiska.  

 
Tidigare prognos om låg svensk BNP-tillväxt 2019 och 2020 – ”två svaga år” i ter-
mer av tillväxt står sig. Även om det dröjer innan 2019 fullt ut går att summeras. 
Under årets tre första kvartal har BNP-tillväxten landat på 1,3 procent (genom-
snittlig årlig tillväxttakt), ungefär i linje med SKR:s prognoser. Aktuell prognos för 
helåret 2019 landar på 1,2 procent. Detta ses som en rätt ”normal” nedväxling i 
tillväxt vid en högkonjunktur. Konjunkturen fortsätter därmed att försvagas och 
mot slutet av 2020 nås ett läge som kan beskrivas som ”mild lågkonjunktur” 
 
Trots vad som möjligen kan vara ”små ljusglimtar” i Brexit-frågan respektive han-
delskonflikten mellan USA och Kina, kvarstår osäkerhet kring dessa (och andra) 
geopolitiska frågor. Någon skarp ljusning för den globala investeringskonjunkturen 
är svårt att se i närtid. Förväntan är en fortsatt försvagning av den svenska kronan, 
och i en miljö av fortsatt låg global BNP- och handelstillväxt 2020, räknar SKR 
med betydligt tuffare tider för svenska exportnäringar. En betydligt svagare svensk 
utrikeshandel beräknas därför för nästa år. En svag trend för näringslivets investe-
ringar bedöms också nästa år. Bostadsbyggandet beräknas 2020 falla något ytterli-
gare men merparten av nedgången ser vi nu som avklarad. Sammanfattningsvis be-
döms varken exporten eller investeringar kunna ge skjuts åt svensk BNP-tillväxt 
nästa år. 
 
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat 
tryck på våra verksamheter och en investeringsnivå som måste inrymmas i våra fi-
nansiella mål. En lägre utveckling av skatteunderlaget påverkar givetvis också. Det 
ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (4,0) % är lika 
som förra året. Ingångsläget 2020 för en del nämnder är ansträngt med anledning 
av utfallet 2019. Åtgärdsplaner för att komma tillrätta med obalanser måste ge-
nomföras så fort som möjligt för att få ut effekt tidigt under 2020. Buffertar och 
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reserver ute på nämnderna som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidra-
gen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hä-
delser. 
 

Avstämning av den centrala ekonomin 
 

 
 

Nettokostnader 

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas nettokostna-
derna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär 
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2020. Då nämn-
dernas årsredovisningar för 2019 ännu inte är klara är det sannolikt att några 
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av 
nämndernas årsredovisningar.  
 
Inom nämndernas nettokostnader har buffertar på 63 mnkr avsatts motsvarande 
1,0 % av nämndernas totala kommunbidrag. Detta kan ses som en viktig förutsätt-
ning till budgetföljsamhet under 2020. Uppföljningen per februari får bli en första 
indikation. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 285 mnkr under 2020 mnkr vilket 
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2019 års 
investeringar är ca 615 mnkr och är då i nivå med vad som tidigare rapporterats. 
 

Resultaträkning

Budget 2020;2

Bokslut KF-Budget KF-Budget Budget Avvikelse

2018 2019 2020 2020;2 KF-budget

Nettokostnader -6057,4 -6129,1 -6343,7 -6343,7 0,0

Avskrivningar -227,2 -240,0 -285,0 -285,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6284,7 -6369,1 -6628,7 -6628,7 0,0

Skatteintäkter 4948,8 5156,3 5306,5 5320,1 13,6

Generella statsbidrag mm 1276,3 1262,8 1372,2 1350,5 -21,7

Finansnetto 90,8 30,0 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 31,3 80,0 80,0 71,9 -8,1

Realisationsvinster från markförsäljning 286,6 0,0 0,0 10,0 10,0

KOMMUNENS RESULTAT 317,9 80,0 80,0 81,9 1,9

Ökning verksamhetens nettokostnader 5,5% 1,3% 4,1% 4,1%

därav nämnderna 6,8% 4,0% 4,0% 4,1%

Ökning skatte- och bidragsintäkter 2,8% 3,1% 4,0% 3,9%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 5,1 1,2 1,2 1,2

Nettoinvesteringar 821 600 650 600

Självfinansiering av investeringarna 66% 53% 56% 61%
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Slutligt utfall för investeringarna 2019 och avskrivningsnivån 2020 fastställs i sam-
band med årsredovisning 2019.  
 
Skatteunderlaget 
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2020 beräknas skatter- och 
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca -8 mnkr lägre trots ett något bättre 
utfall för skatteunderlaget för både 2019 och 2020. Anledningen är ett lägre utfall 
för befolkningstillväxten under 2019 är än tidigare beräknats. Differensen är -153 
personer Årstakten ligger nu på ca 900 personer per 1 nov 2019. Slutligt utfall för 
kalenderåret 2019 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den 
senaste revideringen bli ca -6  mnkr lägre. Övriga delar inom rubriken generella 
statsbidrag mm såsom  LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika 
endast marginellt. 
 
Kommunstyrelsen noterar att regeringen i vårändringsbudgeten 2020 avser att 
lägga fram ett förslag om att öka de generella statsbidragen till kommunsektorn 
med 3,5 mdr. För Borås del skulle det innebära ett tillskott på ca 38 mnkr. Detta är 
inte medräknat i denna rapport.  
 
Finansnettot 
Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid och bidrar till att ge 
verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme dock på en lägre nivå de senaste 
åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2020 beräknas finansnettot till 30 mnkr. Finans-
nettot kan hållas på en relativt hög nivå trots låg ränta bl.a. tack vare en ökande ut-
låningsnivå inom koncernen vilket ger en högre internbanksmarginal. 
 
Reavinster 

Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts in i resultaträk-
ningen med 10,0 mnkr  i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa mer 
under resten av året. Detta rapporteras i kommande delårsrapporter.  
 
Resultatet 
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på 
82 mnkr. Resultatet för 2020 beräknas då uppgå till 1,2 % av skatteintäkter- och 
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål 
för god ekonomisk hushållning.  
 
Investeringar 
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 175 mnkr förs över till 2020 
års investeringsbudget från 2019. Läggs detta till de av KF beslutade nya investe-
ringsprojekt 2020 på 537 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 
715 mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år 
2020 vilket då innebär att 61 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de 
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av 
investeringarna ska vara självfinansierade. 
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Nämndbudgetförslagen 
 

 
 

 
 
Kommentarer till nämndbudgetförslagen 
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudge-
terna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kom-
munfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl. 
 
Stadsrevisionen 

Intäkterna ökar på grund av nya avtal med Sjuhärads kommunalförbund och 
SÄRF, som i praktiken innebär att Revisionskontoret genomför räkenskapsrevis-
ionen av kommunalförbunden.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och 
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 126,6 mnkr efter 
att justeringar har gjorts avseende bl.a. decentralisering av den pedagogiska Be-
manningspoolen, intensivare arbete med beslutsstödsystem och digitalisering samt 
ökade insatser för återbruk och koldioxidbudget. Den kommungemensamma ra-
men uppgår 2020 till 123,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtra-
fik och SKR. 

Driftredovisning 2020, tkr
Budget 2020;2

Nämnd/budgetram Ingående Budget 2020                  Tillägg KF/KS

ack resultat Beslut KF Förändring Ny KF-Budget

Kommunfullmäktige 0 15 400 15 400

Stadsrevisionen 1 033 6 000 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 126 600 126 600

 -kommungemensamt 0 123 050 123 050

Valnämnden 0 1 000 1 000

Överförmyndarnämnden 0 8 850 8 850

Lokalförsörjningsnämnden -41 315 32 350 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 343 215 300 215 300

 -föreningsbidrag 0 43 650 43 650

Servicenämnden 34 988 -7 000 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 21 450 21 450

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 21 608 152 650 152 650

 -persontransporter 0 76 200 76 200

Miljö- och konsumentnämnden -594 27 400 27 400

Kulturnämnden 1 275 185 400 185 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 19 434 544 400 544 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 237 550

Sociala omsorgsnämnden -5 415 689 200 689 200

Förskolenämnd -1 526 782 550 4 500 787 050

Grundskolenämnd 16 273 1 510 800 1 500 1 512 300

Individ-och familjeomsorgsnämnd -15 306 600 -1 300 305 300

Vård- och äldrenämnd 62 084 1 396 400 1 300 1 397 700

Summa 139 457 6 495 800 6 000 6 501 802
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Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden redovisar för 2019 ett underskott på ca -32 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. De ekonomiska rapporterna har gradvis försämrats varje månad. 
Exempelvis har nämndens resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den 
ekonomiska rapporten efter november månad. Kommunstyrelsen noterade i tertial 
2 att Lokalförsörjningsnämnden godkände en budgetprognos med en årsavvikelse 
på -16,5 mnkr och att det inte framgick om nämnden hade för avsikt att besluta 
om en åtgärdsplan eller andra korrigerande åtgärder med anledning av det progno-
stiserade underskottet.  
 
I Lokalförsörjningsnämndens budget finns avsatt en resultatutjämningspost på 3,2 
mnkr vilket har samma betydelse som ett budgeterat underskott. Nämnden anger 
att en av orsakerna till den avsatta resultatutjämningsposten är att internhyrornas 
kostnadsuppräkning inte motsvarar den realistiska kostnadsutvecklingen. Trots 
detta budgeterar nämnden att internhyressystemet ska generera ett överskott. 
Lokalförsörjningsnämnden uppger även att kostnader för lokalbanken och ej ut-
hyrningsbara lokaler i nuläget beräknas till 20 mnkr men har avsatt 3 mnkr i bud-
get. I budgeten finns ett flertal motsägelsefulla uppgifter avseende vad som anges i 
texten jämfört med angivna sifferuppgifter. Investeringsbudgeten för 2020 över-
ensstämmer inte med KFs investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsen bedömer att nämnden inte kommer att uppnå ett resultat i ba-
lans 2020. Bedömningen görs med anledning av nämndens ekonomiska resultat 
2019, uppgifter i budget 2020 samt att nämnden inte bedöms ha tillräcklig ekono-
misk kontroll. Kommunstyrelsen förväntar sig att nämnden prioriterar att vidta åt-
gärder för att uppnå en bättre ekonomisk kontroll samt att en åtgärdsplan antas av 
nämnden snarast. Centrala medel finns avsatt för vakanser inom äldreomsorgsfas-
tigheter och sociala boenden samt för Kyllared. 
 
Servicenämnden 

Servicenämnden erhöll, liksom förra året, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommun-
fullmäktiges budget för 2020. Nämndens prel. resultat för 2019 uppgår till 6,5 
mnkr och är då nästan i nivå med ställt resultatkrav. Kommunstyrelsen bedömer 
att nämnden har goda möjligheter att uppnå årets resultatkrav bland annat genom 
en förmodad fortsatt god efterfrågan inom framförallt entreprenadverksamheten. 
Resultatkravet ska inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare 
för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effekti-
viseringar av nuvarande arbetssätt och former tillsammans med en god orderin-
gång. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämnden anger att de pågående investeringarna på Borås Arena som genomförs 
av Borås Arena AB kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- och 
folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har star-
tat och planeras vara färdiga till säsongsstarten 2020 vilket innebär en högre belast-
ning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som 
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genomförs, så kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en re-
dovisning av de kommande hyreskostnaderna. Kommunfullmäktige har i Budget 
2020 avsatt 5,0 mnkr centralt för detta.  
 
Kommunstyrelsen noterar att Fritids- och folkhälsonämnden ännu inte har avsatt 
någon buffert inom sitt kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt kommun-
bidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta oförut-
sedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller be-
höva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen noterar att nämn-
den har för avsikt att ta fram effektiviseringar motsvarande den buffert på 1% som 
Kommunfullmäktige har beslutat om. Detta kommer att behandlas på nämndens 
sammanträde i februari alternativt mars 2020. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutade utöver Kommunstyrelsens förslag till budget 2020 
att minska Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag med 3,0 mnkr kronor i 
syfte att förstärka Grundskolenämnden och Förskolenämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anger att effekten av det lägre kommunbidraget bland 
annat kommer att ge längre handläggningstider av detaljplaner, minskad tillgänglig-
het och service, bristande ajourhållning av kartdatabasen, med mera. Kommunsty-
relsen kan konstatera att Samhällsbyggnadsnämnden under ett antal år befunnit sig 
i en stark byggkonjunktur och därigenom kunnat prestera bra ekonomiska resultat. 
Konjunkturen ser nu ut att mattas av något men behoven och efterfrågan på bo-
städer och verksamhetsytor är fortsatt relativt god. Kommunstyrelsens förhopp-
ning är att nämnden, trots ett lägre kommunbidrag, även fortsättningsvis kommer 
att ha bra service gentemot sina kunder. 
 
Tekniska nämnden 

Utfallet för Persontransporter 2019 blev 75,9 (72,0) mnkr att jämföras med Kom-
munfullmäktiges budget för 2019 på 68,8 mnkr, dvs ett underskott med -7,1 mnkr. 
Helårskostnaden för 2019 ökade med 5,4 (5,8 )% jämfört med 2018 främst bero-
ende på ökning av antalet resor. Med anledning av de senaste årens strukturella un-
derskott inom verksamheten förstärktes budgeten med 5,0 mnkr utöver den ordi-
narie ramuppräkningen 2020. Total budget uppgår nu till 76,2 mnkr vilket då är i 
nivå med utfall 2019. 
 
Inom Väghållningsramen kan Kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållning-
ens kostnader under 2019 blev 25,9 (33,0) mnkr jämfört med budgeterade 25,8 
mnkr. För 2020 är budgeten oförändrat 25,8 mnkr. 
 
 
Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 1,0 mnkr utöver ram 
2020 avseende miljöutredare för klimatanpassning och förorenade områden. 
Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 3,1 mnkr och dif-
ferensen medför enligt nämnden att det kommer ske bortprioritering av viss tillsyn 
och kontroll av rökfria miljöer enligt ny tobakslag. Kommunstyrelsen bedömer att 
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nämndens läge inför 2020 genom det utökade kommunbidraget på 1,0 mnkr och 
2019 års positiva utfall att det finns goda förutsättningar till en budget i balans. 
Kommunstyrelsen förutsätter också att Miljö- och konsumentnämnden inom 
givna resurser utför den lagstadgade verksamhet som åligger nämnden.  
  
Kulturnämnden 
Kulturnämndens kommunbidrag 2020 har utökats med 2,3 mnkr utöver ordinarie 
ramuppräkning för att upprätthålla och förstärka kvaliteten inom biblioteksverk-
samheten och Konstmuseet. Nämnden har fördelat detta med 1,3 mnkr till Biblio-
teken i Borås och 1,0 mnkr till Konstmuseet. Nämnden bedömer att tillskottet in-
nebär att biblioteksverksamheten kan fortsätta på samma nivå som under 2019. 
Kommunbidraget har också höjts med 9,3 mnkr med anledning av att budgeten 
för skolbiblioteksverksamheten flyttas till Kulturnämnden från Grundskolenämn-
den.  

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden redovisar ett underskott 2019 med ca -4 mnkr. Nämnden har 
antagit en åtgärdsplan. Förutsättningar för att uppnå en budget i balans under 2020 
beror på vilka effekter som uppnås under 2020 eftersom åtgärdsplanen inte når full 
effekt förrän under 2021. Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och 
vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
Förskolenämnden ser ett behov av expansion och omväxling från tidigare mindre 
bra lokallösningar. Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet 
vilket innebär att göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange be-
hovet av kapacitetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur 
ändamålsenliga lokaler som behövs med hänsyn taget till hur det påverkar exem-
pelvis personaltätheten och barngruppernas storlek.  

Nämnden tilldelades 54 mnkr i riktat statsbidrag till minskade barngrupper för 

läsåret 19/20. Föregående läsår uppgick statsbidraget 33 mnkr. Att riktade statsbi-

drag utgör en relativt stor andel av det ekonomiska utrymmet samt att det kan vari-

era mellan åren innebär en osäkerhet och svårigheter med långsiktig planering för 

nämnden. Förskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 4,5 mnkr som ef-

fekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd lönekart-

läggning. 

 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2019 med ca 8 mnkr. Nämndens re-
sultat har försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten ef-
ter november månad. Grundskolenämnden bedöms ha goda förutsättningar för att 
uppnå en budget i balans år 2020.  

Grundskolenämnden ser ett behov av om-, till- och nybyggnationer av Borås stads 

skolor eftersom den demografiska utvecklingen medför ett utökat lokalbehov. 

Nämnden har ett ekonomiskt helhetsansvar för sin verksamhet vilket innebär att 
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göra prioriteringar. Nämnden ska i sin lokalbehovsplan ange behovet av kapaci-

tetsutbyggnad och göra avvägningar vilken kvalitetsnivå och hur ändamålsenliga 

lokaler som behövs men med hänsyn taget till hur det påverkar exempelvis perso-

naltätheten. Grundskolenämndens kommunbidrag föreslås öka med 1,5 mnkr som 

effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd löne-

kartläggning. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett underskott 2019 med -16 
mnkr. Underskottet har uppstått inom gymnasieverksamheten. För att uppnå ett 
resultat i balans 2020 behöver nämnden genomföra åtgärder. Nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Kommunstyrelsen förväntar sig 
att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast för att uppnå avsedd helårseffekt. 
Nämnden ska följa kostnadsutvecklingen noggrant och vid behov vidta ytterligare 
åtgärder.  
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden redovisar positivt resultat för 2019 med 5,2 mnkr vilket ger 
nämnden goda förutsättningar för en budget i balans även 2020. Nettokostnaderna 
för försörjningsstödet 2019 uppgick till 52,5 mnkr vilket är 3,3 mnkr lägre än 2018 
och hela 56 mnkr lägre än 2010. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
med ökar den totala nivån med två mnkr jämfört med 2018.  
 
För 2020 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 53,0 mnkr. Att försörj-
ningsstödet ska fortsätta att sjunka i samma takt som under den senaste tioårspe-
rioden är inte troligt med tanke på den relativt låga nivå som Borås Stad redan be-
finner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå framöver.  
 
Sociala omsorgsnämnden 
Med ett negativt resultat 2019 på preliminärt -21,1 mnkr har nämnden ett svårt in-
gångsläge inför 2020. Nämnden kommer att besluta om en åtgärdsplan för att 
komma i ekonomisk balans.  
 
Sociala omsorgsnämnden fick i budget 2020 ett extra tillskott på 18,5 mnkr varav 
11,5 mnkr avsåg allmän förstärkning för att komma tillrätta med ett strukturellt un-
derskott i nämndens grunduppdrag. Inom verksamheten personlig assistans är 
kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 
20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad 
som ingår i de grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ären-
den gällande personlig assistans förs över från Försäkringskassan till kommunen, 
den sk ”övervältringseffekten”. Antalet timmar med personlig assistans enligt LSS 
ökade från ca 8 000 i månaden under 2016 till ca 14 400 per månad under 2019. 
Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan. 
  
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverk-
samheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft 
vilket för Överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider. 
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Trenden med ökat antal inkommande ärenden inom gruppen godman- och förval-
tarskap fortsätter. Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -1,8 mnkr 
för 2019 främst beroende på höga arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det 
vill säga gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden fick i budget 2020 ett 
extra tillskott i kommunbidraget med 2,0 mnkr för att komma tillrätta med struk-
turellt underskott i grunduppdraget.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden redovisar ett negativt resultat för 2019 med -22,1 mnkr, en stor försäm-
ring jämfört med prognosen i november som var på -16 mnkr. Underskottet finns 
främst inom barn- och ungdomsvården. Åtgärder pågår för att minska underskot-
tet genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, 
där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna al-
ternativ. Individ- och familjeomsorgsnämnden har endast besparingsåtgärder mot-
svarande 2,3 mnkr i budget 2020. Nämnden behöver under 2020 ta fram ytterli-
gare åtgärder för att nå en ekonomi i balans. 
 
I budget 2020 fick nämnden ett extra tillskott på 12,3 mnkr, varav 5,8 mnkr avsåg 
strukturellt underskott i grunduppdraget. I samband med att Kommunstyrelsen 
godkänner nämndbudgeten görs en justering av kommunbidraget. Två placeringar 
på vård- och omsorgsboende, motsvarande 1,3 mnkr, flyttas från Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för 
samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende. 
 
Vård- och äldrenämnden 

Vård- och äldrenämndens resultat för 2019 är 12,1 mnkr, vilket ligger i nivå med 
de prognoser som nämnden lämnat. Detta innebär att Vård- och äldrenämnden 
har goda förutsättningar för en ekonomi i balans 2020. 
 
I budget 2020 har Vård och äldrenämndens ram förutom sedvanliga volymök-
ningar fått ett extra tillskott på 6,5 mnkr för att få igång ett arbete med att anställa 
unga, framtidens vårdinformationsmiljö och kompensation för höjd ersättning till 
privata utförare av hemtjänst enligt LOV. I beslut om nämndbudget kommer yt-
terligare 1,3 mnkr att omfördelas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till 
Vård- och äldrenämnden med anledning av flyttat ansvar för två placeringar på 
vård- och omsorgsboende. 
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 

 
Nämnderna har i sina budgetar för 2020 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer 
samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovi-
sas nämndernas beslut uppdelat på Borås Stads visions strategiska målområden. 
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är Utfall 2018, Utfall 2019, 
Kommunfullmäktiges budget 2020 samt Nämndbudget 2020. Med utfall 2019 avses senaste mät-tillfälle 
under 2019. Uppgifterna i dessa tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas 
också Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra uppdraget. 
 

Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och 
får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker 
självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde) 

17 17 15 15 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 221 221 230 230 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstperso-
nalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna 
åsikter och önskemål, %. 

83 84 92 92 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %. 

81 81 90 90 

Antal gästnätter i Borås 216 616 220 714 221 000 221 000 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att 
införa RAM-avtal för vård- och omsorgsboen-
den samt LSS-boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första halvan av 2020. 

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Kommunstyrelsen 

Behovet av renovering och tillgänglighetsan-
passning av Kommunfullmäktiges sessions-
sal ska utredas. 

Koncerninköp kommer under första halvan av 
2020 tillsammans med berörda verksamheter 
genomföra utredningen. Arbetet beräknas på-
börja i januari 2020. 

Lokalförsörjningsnämnden 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utre-
das. 

Initialt kommer en kartläggning av området 
Göta genomföras där statistiskt faktaunderlag 
och erfarenheter från verksamheterna ska tas 
tillvara. Kartläggningen görs för att säker-
ställa medborgarfokuset och ge ett kunskaps-
underlag kring vilka behov som finns i områ-
det. Efter kartläggningen ska berörda förvalt-
ningar involveras för att utreda möjliga drifts-
former och kostnader för en mötesplats. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Förstudie ska genomföras när det gäller loka-
lisering av ny ishall och möjlighet till alternativ 
driftsform prövas. 

Tillsammans med Lokalförsörjningsförvalt-
ningen, strategisk samhällsplanering samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreds olika 
platser att förlägga en ny ishall på. Målsätt-
ningen är att arbetet ska vara färdigt senast 
maj månads utgång, där förutsättningen är att 
vi antingen hittar en ändamålsenlig lokal, eller 
en tomt att bygga på. Ett arbete pågår också 
tillsammans med berörda föreningar att ut-
reda ett alternativ med en annorlunda drifts-
form. 

Fritids- och folkhälso- 
nämnden 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens skylt-
fönster. Utredningen ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, till exempel Lars 
Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i 
nära samverkan med Vård- och äldrenämn-
den utreda möjligheterna att inom ramen för 
vård och omsorgsboende inrätta särskilda av-
delningar för personer inom LSS.  

Som uppdraget är formulerat i dagsläget så 
strider det mot gällande lagstiftning. För att 
kunna utreda intentionerna med uppdraget 
behövs vidare dialog med uppdragsgivare. 

Sociala omsorgsnämnden  

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att er-
bjuda anhörigstöd till barn och unga som tar 
ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, sys-
kon eller andra i sin närhet. 

Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulen-
ter ser att det finns ett stort behov hos barn 
att få stöd och avlastning utöver det som 
samhället erbjuder, t.ex. genom skolhälsovår-
den. För att kunna erbjuda anhörigstöd till 
barn krävs dock förstärkta resurser för anhö-
rigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad 
gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, 
behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt 
andra organisationer. Detta inryms inte i de 
tjänster som idag utför anhörigstöd.  
 
Då inga extra resurser har tilldelats nämnden 
för att genomföra det utökade uppdraget, får 
ev. extra kostnader finansieras av den ge-
mensamma bufferten. 

Vård- och äldrenämnden 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar 
sitt barn på förskolan, %. 

96 96 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

74 81 97 97 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 

80 80 90 90 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 222 220 222 222 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. 

87 87 100 100 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, 
%. 

95 95 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yr-
kesexamen, %. 

93 93 95 95 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd; %. 

98 99 99 99 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Samordningsansvar för arbetet med att mot-
verka psykisk ohälsa hos barn och unga ska 
fastställas. 

Till att börja med tillsammans med berörda för-
valtningar göra en kartläggning av hur nuläget 
ser ut idag, när det gäller insatser och samver-
kan. Därefter, utifrån kartläggningen, analy-
sera och ta fram förslag var samordningsan-
svaret bör ligga. 

Kommunstyrelsen 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att samhällsin-
troduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Under 2020 avser familjecentralerna att inven-
tera besökares önskemål kring tider och kur-
sernas omfattning. Förskolenämnden ansvarar 
för samordningen av familjecentralerna och de 
öppna förskolorna. Arbetslivsnämnden ansva-
rar för kursernas genomförande samt innehåll. 
I samverkan med familjecentralerna kan Ar-
betslivsnämnden genomföra kurser i de lokaler 
som Förskolenämnden tillhandahåller. (För-
skolenämnden) 
 
Arbetslivsnämnden ska tillsammans med För-
skolenämnden erbjuda nyanlända samhällsori-
entering på familjecentralen. Utbildningen 
kommer att vara på modersmål och innehålla: 
 
Barnens rättigheter, förskola och skola 
Att utbilda sig, försörja sig och utvecklas i Sve-
rige 
Arbetsmarknaden och att söka arbete 
Jämlikhet och mänskliga rättigheter 
Att vårda sin hälsa 
 
Under utbildningen kommer förskoleverksam-
het att erbjudas. (Arbetslivsnämnden) 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga 
rutiner och samordning finns för att stödja de 
elever som identifieras som särskilt begåvade 
barn enligt Skolverkets definition. 

Grundskoleförvaltningen ska kartlägga under-
visning, anpassningar och stöd för särskilt be-
gåvade elever i egna skolenheter. Omvärlds-
bevakning ska genomföras i syfte att få un-
derlag för utveckling. Utifrån kartläggning, om-
världsbevakning och analys ska kvaliteten vär-
deras och eventuella förbättringsåtgärder vid-
tas. 

Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden uppdras att utreda kon-
sekvenserna av det uteblivna statsbidraget fri-
tidshemssatsningen. 

Grundskoleförvaltningen ska utreda konse-
kvenser av det uteblivna statsbidraget för fri-
tidshem. Under 2019 har bidragit används för 
att förstärka bemanningen på respektive fri-
tidshem. 

Grundskolenämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, i nära samverkan med andra nämn-
der som jobbar med barn och ungdomar, ut-
reda möjligheterna att inrätta en särskild före-
byggandeenhet med uppdrag att motverka att 
unga i riskzon hamnar i normbrytande beteen-
den.  

Nämnden avser att tillsammans med repre-
sentanter från flera andra förvaltningar som 
riktar sig till barn och unga såsom Fritidsför-
valtningen och Grundskoleförvaltningen starta 
en arbetsgrupp som ser över och utreder förut-
sättningarna för att starta en särskild förebyg-
gande enhet samt innehåll och utformning av 
en sådan enhet. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, till-
sammans med Arbetslivsnämnden, utreda om 
åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen 
ska också belysa vilken hjälp ungdomar mel-
lan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Nämnden avser att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från Individ- och familje-
omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvalt-
ningen för att kartlägga hur dessa båda för-
valtningar arbetar med ungdomar i åldern 16 
till 18 år när det gäller relationsvåld samt se 
över hur arbetssätten och insatserna kan ut-
vecklas. Arbetsgruppen ska även se över om 
relationsvåldsenheten kan sänka sin ålder för 
målgruppen till 16 år. 

Individ- och familjeomsorgs-
nämnden 
 

 

Företagandet växer genom samverkan 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i 
Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga 
enkät (skala mellan 1 och 6). 

 3,46 3,7 3,7 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund 
Index (NKI) 

71  76 76 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur 
förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksam-
heten enligt alkohollagen. 

Under 2020 kommer Miljö- och konsument-
nämnden att vidareutveckla arbetet med taxan 
och finansiering av enheten samt utveckla ar-
betet med verksamhetsplanering och arbets-
sätt. Enheten kommer även att fortsätta sam-
arbeta med Näringslivsförvaltningen och ytter-
ligare utveckla och effektivisera digitaliserade 
tjänster i staden, ex."Kommun Kim". 

Miljö- och konsument- 
nämnden 

 

Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av bo-
ende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansö-
kan, %. 

98 99 98 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder 0 33 118 118 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Konkretisera förslag på att förverkliga det 
som i översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. Försla-
gen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Ett omfattande projektstudioarbete i bred 
samverkan mellan flera förvaltningar är på-
börjat under hösten 2019 och i december 
2019 genomför nämnden en samarbets-
workshop med övriga närmast berörda nämn-
ders presidier och ansvariga kommunal- och 
oppositionsråd, i syfte att skapa en gemen-
sam grund, målbild och plan för genomfö-
rande. Denna breda samverkan planeras fort-
sätta under 2020 och konkretiseras stegvis i 
ett eller flera förslag till beslut i KS/KF. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Tekniska nämnden ska utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon inte 
får framföras med högre hastighet än gång-
fart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med re-
striktioner. Gågata är en annan reglerings-
form där motorfordon i grunden är förbjuden 
med vissa undantag för ”nyttotrafik” och kor-
sande trafik. Om meningen med uppdraget är 
att minska biltrafiken i stadskärnan och ge 
bättre förutsättningar för trivsammare mötes-
platser och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås stads vision om att göra de-
lar av stadskärnan bilfri. Tekniska nämnden 
kommer vid förändringar i centrum utreda 
lämplig regleringsform varav gångfartsom-
råde är en möjlighet. 

Tekniska nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tek-
niska nämnden, se över Annelundsparkens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan 
använda konstnärlig utsmyckning, ljus och 
ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

En utredning kommer göras under året. Kulturnämnden 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s, %.  

82 82 80 80 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, 
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus. 

0 85 37 37 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
 

 32 25 25 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna 
för Bidrag för lokal utveckling så att även 
Ortsråden kan söka medel därifrån. 

Tydligare marknadsföring om att ortsråd kan 
söka medel från lokal utveckling. 

Kommunstyrelsen 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceor-
ter med närområde ska tas fram. 

Arbetet samordnas med Översiktsplanens in-
riktning. Inleds med dialog med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och ortsråden samt se-
nare med övriga berörda kommunala förvalt-
ningar, bolag och andra aktörer. 

Kommunstyrelsen 
 

 
 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Pendlingsparkeringar runt staden och samåk-
ningsparkeringar ska utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. Utredningen ska inne-
hålla behovsanalys och genomförandeplan. 

Med utgångspunkt i Borås Stads parkerings-
strategi och pågående arbete med Trafikplan 
kommer behovet att utredas och platser pekas 
ut. Arbetet kommer ske tillsammans med be-
rörda förvaltningar, Parkeringsbolaget, Väst-
trafik och Trafikverket. 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens kol-
lektivtrafik genom stadens centrala delar. 

En kommunalrådsberedning i början av 2020, 
tillsammans med Västtrafik, Nobina och tjäns-
temän från berörda förvaltningar i Borås Stad, 
inleder för att ta ställning till hur man ska ar-
beta vidare med ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor 
med flyg minimeras. 

Riktlinjerna förväntas vara reviderade under 
första kvartalet 2020 och är en del i hur Borås 
Stad ska uppnå miljömål 4a. "Användning av 
fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska 
minska med 60 procent från 2015". 
Nämnden beslutade i december 2019 i försla-
get till nya riktlinjer för resor, angående längre 
resor : 
"Flyg ska användas endast om andra alterna-
tiv, efter noggrann avvägning, bedöms orim-
liga." samt "För resor till Danmark och Tysk-
land samt grannländer ska alltid tåg undersö-
kas som första alternativ. Vid upphandling av 
resebyråtjänster ska höga krav ställas på kun-
skap och tekniska förutsättningar för att kunna 
boka långväga tågresor." 

Miljö- och konsumentnämn-
den 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel ekologiska livsmedel, %.  41 50 50 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 210 30 300 300 

 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 

Borås Stads mångåriga internationella arbete 
med kunskapsöverföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrel-
sen utreda hur detta arbete ska bedrivas. 

1. Sammanställning och utvärdering av hittills 
genomförda insatser, Q1. 
2. Diskussion med politiken ang. ytterligare 
ambitioner och mål med insatserna, Q2. 
3. Handlingsplan för kommande åtgärder tas 
fram under andra halvåret 2020. 

Kommunstyrelsen 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och 
driva ett kemikaliehanteringssystem som ska 
stå till kommunkoncernens förfogande och be-
kostas av respektive förvaltning/bolag. 

Implementering av kemikaliesystemet ska ske 
stegvis, en förvaltning/bolag i taget. Centralt 
ska det finnas en eller två personer som har 
mandat och ansvarar för implementeringen 
och driften av systemet, både mot leverantö-
ren (av kemikaliesystemet) och mot förvalt-
ningarna/bolag i Borås Stad. 
Servicenämndens uppfattning är att Kommun-
styrelsen finansierar uppdraget tills att syste-
met är driftsatt. 

Servicenämnden 
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Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

KF Bud-
get 2020 

Nämnd-
budget 
2020:2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,4 7,4 7,2 7,2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 447 447 440 440 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag, %. 

  43 43 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio må-
nader under kalenderåret. 

414 416 410 410 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2020 till 7,2 %. Diagrammet visar hur målvärdet varierar 
mellan nämnderna. 
 

 
 
 
 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget Nämnd/bolag 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda 
fria arbetsskor till de grupper som redan har 
fria arbetskläder ska utredas. 

Under 2020 utreds, i samarbete med berörda 
förvaltningar, behov och kostnad för arbets-
skor. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sex-
istisk reklam, och när nya avtal med reklamfö-
retag tecknas ska utrymme heller inte upplå-
tas för spelreklam. 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller tom. 2023-12-31. 
Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter 
denna tidpunkt. I nu gällande avtal står "Rekla-
mens innehåll får ej strida mot god svensk re-
klamsed eller mot svensk lag". 

Tekniska nämnden 
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Ulf Olsson 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Saltemads Camping ska även fortsättningsvis drivas av Borås Djurpark AB. 

Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på 

entreprenad utan att sälja marken, avslutas.            

 

 

 

Datum 

2020-01-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00199 107 Programområde 001 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2020-01-09 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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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 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00199 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Saltemads Camping ska även fortsättningsvis drivas av Borås Djurpark AB. 

Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på 

entreprenad utan att sälja marken, avslutas.            

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 

campingverksamhet läggs ut på entreprenad utan att sälja marken. En extern 

konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens 

huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte 

kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar 

visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den 

strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja 

campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta 

drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.  

Ärendet i sin helhet 

 

1. Bakgrund 

I Borås Stads budget 2015 gavs Kommunstyrelsen följande uppdrag:  

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet läggs ut på entreprenad 

under 2015. Marken ska ej säljas.    

 

2. Arbetets gång med uppdraget 

För att bedöma marknaden och ta fram lämpliga förslag anlitades 2016 ett 

externt konsultbolag, SWE Marketing. Förslaget från konsulten var att Borås 

Stad säljer byggnaderna och arrenderar ut marken. Att erbjuda en extern aktör 

möjligheten att investera långsiktigt anses attrahera stora professionella aktörer, 

vilket skapar förutsättningar för en nödvändig utveckling av campingen med 

möjlighet till fler gästnätter, modernisering, fler besökare till djurparken och 

fortsatt utveckling av boendepaket. Detta ansågs vara den ekonomiska vinsten 

för Borås Stad snarare än själva avyttringen av byggnaderna.  
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Konsultens huvudförslag visade sig inte vara genomförbart eftersom 

byggnaderna är fast egendom som inte kan avskiljas och säljas separat från 

marken. Andra tänkbara lösningar i enlighet med uppdraget att inte sälja 

marken är upplåtelseformerna tomträtt, driftentreprenad eller arrende/hyra.  

Tomträtt 

Att upprätta en fastighet med tomträtt är så nära en försäljning man kan 

komma. Här finns även möjligheten att sälja byggnaderna separat (till skillnad 

från arrende). Tomträtt upplåts på minst 20 år och kostnaderna för att gå ur 

tomträttsavtal är avsevärda för kommunen. Tomträtt kan endast upplåtas för en 

hel fastighet och campingen ligger på fem fastigheter med två fastighetsägare 

och omfattas av tre detaljplaner. Tomträtt är i praktiken ingen möjlig 

upplåtelseform utifrån uppdragets utformning. 

Driftentreprenad 

Om kommunen skulle upphandla driften av campingen så måste man ställa upp 

villkoren i upphandlingen, vilket gör att kreativa entreprenöriella inslag starkt 

begränsas. Denna upplåtelseform skulle enligt konsulten inte attrahera 

långsiktiga professionella aktörer. Vid ett längre avtal om driftentreprenad finns 

risken att man vid en rättslig prövning gör en genomsyn som visar att det 

egentligen var fråga om ett arrendeavtal eller hyresavtal med särskilda regler om 

indirekt besittningsskydd (se nedan). 

Arrende/hyra 

Den möjlighet som kvarstår som praktiskt och juridiskt genomförbar utifrån 

uppdraget är istället att arrendera ut Saltemads camping.  

För att belysa hur ett marknadsmässigt arrendeavtal kan vara utformat och vilka 

delar som kan ingå anlitades den externa konsulten då denne har god inblick i 

vilka arrendetider och andra villkor som är praxis i branschen samt vilka 

marknadspriser som gäller.  

En utarrendering av campingen skulle förslagsvis grunda sig på följande delar, 

baserat på genomförd omvärldsbevakning av hur andra kommuner gjort med 

sina campingplatser: 

 en upphandling görs där intresserade arrendatorer får presentera sig 

med en genomförandeplan för campingen och planerade investeringar 

 Marknadsmässigt årligt arrende sätts 

 För att ge en arrendator möjlighet att arbeta långsiktigt, göra 

investeringar och utveckla verksamheten bedöms arrendetiden behöva 

sättas till 20-25 år 

 de arrendatorer som väljs ut för en utvärdering måste uppfylla uppsatta 

”skall-krav” i upphandlingen t.ex. när det gäller tidigare erfarenhet, 

ekonomi samt kapacitet och resurser  
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 bland de anbudsgivare som uppfyller ställda ”skall-krav” väljs den 

arrendator ut som är beredd att lämna det högsta budet på namnet 

”Saltemads Camping” och befintliga inventarier på campingen. 

 

3. Konsekvensanalys 

Förslaget till upplägg med en extern arrendator får negativa ekonomiska 

konsekvenser för Borås Stads räkenskaper. Det av den externa konsulten 

bedömda marknadsmässiga årliga arrendet understeg det arrende campingen då 

betalade till Borås Stad.  

Värdet av den immateriella tillgången, namnet ”Saltemads camping”, bedöms 

vara försumbart i sammanhanget. Konsultens värdering av inventarierna låg i 

nivå med det bokförda värdet. Bedömningen är därför att en försäljning inte ger 

något överskott, utan endast används för att välja ut arrendator. 

Tecknas ett 20- eller 25-årigt avtal med en extern campingentreprenör blir 

marken helt oåtkomlig för Borås Stad under avtalsperioden. Med största 

sannolikhet skulle dessutom en extern entreprenör vid en rättslig prövning 

befinnas omfattas av Jordabalkens regler om indirekt besittningsskydd (JB 12 

kap § 58b), även om besittningsskyddet avtalats bort vid avtalstecknandet. Om 

Borås Stad efter 20 eller 25 år skulle vilja återta marken för annat ändamål, t.ex. 

bostäder eller annan verksamhet, skulle arrendeinnehavaren ha rätt till 

skadestånd vilket kan uppgå till avsevärda belopp samt att restvärdet av 

arrendatorns genomförda investeringar skulle ersättas av Borås Stad.  

 

4. Kommunstyrelsens bedömning 

Risken att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger 

på, eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad, gör att 

uppdraget är svårt att genomföra. Utifrån förutsättningarna är inriktningen att 

behålla campingen i egen regi med uppdraget att se över verksamhetens 

inriktning och utveckling. Saltemads camping behöver moderniseras och 

genomgå nödvändiga investeringar och underhållsåtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

4. Utredning Fas 1 Borås Camping Saltemad 

5. Delutredning Borås Camping Saltemad 

6. Underlag Saltemadutredning från SWE Marketing 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Bakgrund 
Frågan om Saltemads Camping har beretts under en längre tid i Borås Stad. Borås Stad 

är nu framme vid att de skulle vilja belysa ett arrendeavtal. Eftersom byggnaderna är att 

se som fastighetstillbehör, så kan Borås Stad inte sälja dessa separat utan de får ingå i 

ett anläggningsarrende där arrendatorn får ansvar för att sköta underhållet. 

Borås Stads förslag bygger på tre delar: 

 Borås Stad säljer namnet "Saltemads camping" och den lösa egendomen på 

campingen till högstbjudande i samband med ett upphandlingsförfarande enligt 

LOU. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med en kvalificerad gissning 

vad detta högstbjudande kan vara. 

 

 I en anbudsförfrågan enligt ovanstående punkt sätter Borås Stad ett årligt 

arrende. Här vill Borås Stad att SWE Marketing kommer med ett förslag på vad 

som är ett marknadsmässigt årligt arrende. 

 

 Borås Stad sätter arrendetiden till 15 år för att få en arrendator att ges 

möjligheter att investera och utveckla anläggningen. Fråga: Är 15 år en lämplig 

tid? Om svaret är nej, vad är en lämplig tid, samt hur ändras då svaret i 

ovanstående punkter? 

Svar Frågeställningar 

Varumärket samt inventarier (lös egendom) 
Immateriella tillgångar: 

Adressregister 14 584 adresser (unika adresser 5473 (2015)). 

Webb borascamping.com med innehåll. 

Bokningssystem DL-Book IT finns upptaget i Inventarieförteckning. 

Telefonnummer. 

Svensk Campingstandard per 140908 klassificerad som **** campingplats.  

Swedish Welcome 150730 Mycket bra.  

Borås Djurpark – logi avtal stugor/campingtomter/vandrarhem. 

Destination Borås. 

Gästomdömen BoråsBorås Helena Ransjö Alcenius:  

Inga negativa gästomdömen till Turistbyrån, centralt placerad Citycamping. 

Resultatet från ett arbete kring varumärkeslöftet för Borås som en studiegrupp på 

Affärshögskolan i Norrtälje genomfört under våren 2016 på uppdrag av BoråsBorås 

 
Borås Camping 
Trevlig personal, lugnt. 
Inga brandvarnare, inget fallskydd. Rent o fräscht. Erbjudande med djurparken. Sen utcheckning omtyckt. Bra 
hjälp. Wifi bara på vissa områden i campingen mot avgift. Rent men lite slitet. Alldeles brevid zoo:t. Nära vatten 
med = trevligt. 
= Namngett Björnpaketet, giraffpaketet, björnstuga, elefantstuga m.m. Trevligt! 
 
STF Vandrarhem Borås 
Inte bokningsbart online = första intrycket på STF:s sida, första meningen. Recensioner = inte fått vad man bokat, 
nerklottrade sängar, bra personal. Men rent o fräscht. Bra läge, låga priser. 

 

Äger ej domänadress borascamping.se. 

Eftersatt underhåll. 

 

Immateriella tillgångar kvalificerad gissning SEK 250 000. 

 

Värde i enlighet med bilaga 1 Inventarieförteckning per 151202 SEK 1 236 903. 
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Årligt arrende 
Borås Camping Saltemad: 

Antal tomter: 386 

Antal stugor: 66/40 

Servicehus 

Café 

Vandrarhem 

Reception 

Omsättning  2014: 10 074tkr inkl. Migrationsverket ( 1 129tkr) 

Värdering vid utredning om försäljning på arrenderad mark hösten 2016: 

   Arrende mark: SEK 500 000 – 750 000/år  

Campingplats: ca SEK 10 000 000 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jämförelseanläggning  

Edsviks Camping i Grebbestad 

Oms 2013: 6,7 miljoner 

Antal tomter: 370 

Antal stugor: 36/13 

Servicehus/Restaurang/Butik/Reception 

Arrende: 540 000/år 2011 

Uppräknas med KPI 

Inlösen till det bokförda värdet 

20 års arrende 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Basera anläggningsarrende på omsättning 10-15%. 

Förslag marknadsmässigt årligt arrende baserat på nuvarande omsättning 

SEK 1 500 000. 

 

Tillföra investeringsplan (Initiala investeringar) under ett visst antal år som skall 

genomföras för att förbättra standarden för att vara en ledande Citycampingplats i 

Sverige. 

Behålla minst **** standard enligt Svensk Campingstandard. 

 

Inlösenklausul: (Exempel klausul i tecknat avtal med Edsviks Camping) 

Vid avtals upphörande oavsett orsak ska Kommunen äga rätt- och också vara skyldig att 

lösa in samtliga byggnader, anläggningar, anordningar och annan lös egendom som 

Arrendatorn tillfört anläggningen genom de Initiala investeringarna. 

Kommunen skall lösa in tillgångarna samt utge ersättning för ombyggnadsåtgärder till ett 

belopp som motsvarar dess bokföringsmässiga värde på dagen för kommunens 

övertagande av tillgångarna. 
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Arrendetid 
Vid avstämning med marknaden verkar 20-25 år vara en vedertagen arrendetid och kan 

ge bra förutsättningar till investeringar för att utveckla Borås Camping Saltemad i 

enlighet med Borås Stads utveckling som besöksdestination. Arrendetidens längd 

påverkar värdet av eventuell Inlösens klausul. 

 

Vi hoppas att det ovan har gett svar på era frågeställningar och medverkar gärna i den 

fortsatta processen med att finna en lämplig arrendator till Borås Camping Saltemad. 

 

Särö 160519 

Lars-Erik Hörmander 

SWE Marketing 
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Bilaga 1 Inventarieförteckning  
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AVTAL GÄLLANDE KONSULTTJÄNSTER 

MAAAAA 
 

 

e Borås Stad med organisationsnummer 212000-1561 och 

Mellan Borås Stad med organisationsnummer 212000-1561 och 
SWE Marketing med organisationsnummer 556683-5129 har dag som nedan 
träffats följande avtal. 
SWE Marketing med organisationsnummer 556683-5129 har dag som nedan 

Bakgrund 
 
Inom Borås Stad har det pågått diskussioner under några år om man skall separera Borås 
Camping Saltemad från Borås Djurpark AB och finna en extern intressent med kunskap och 
kompetens inom drift av campinganläggningar. Genom att tillföra extern kunskap och 
kompetens inom campingnäringens speciella förutsättningar tror man att det kommer 
bidraga till ett ökat antal gästnätter och en ytterligare modernisering av campingplatsen för 
att kunna leverera den service som framtidens campinggäster kommer att förvänta sig. Ett 
ökat gästantal till campingplatsen kommer att generera fler besökare till Borås Djurpark med 
fortsatt utveckling av attraktiva boendepaket. 
SWE Marketing är ett konsultföretag verksamt inom svensk besöksindustri med 
specialistkompetens inom turism, camping och mobilt boende som tillhandahåller tjänster 
inom marknadsföring, affärsutveckling och projektledning. 
 
I enlighet med diskussioner erbjuder SWE Marketing att åta sig uppdraget att  utreda 
förutsättningarna för att kunna avyttra Borås Camping Saltemad från Borås Djurpark AB 
samt medverka i processen att finna en extern intressent som kan tillföra den kunskap och 
kompetens som behövs för att utveckla Borås Camping Saltemad till en ledande 
Citycampanläggning i Sverige. 
 
. Företrädare 

Företrädare 
 

SWE Marketing företräds av Lars-Erik Hörmander och Borås Stad av  
Christer Johansson. 
 
ark 

 



 

Uppdragsbeskrivning 
Uppdraget omfattas av 2 faser varav den första fasen avser analys och förberedelse och den 
andra fasen avser genomförande. 
 
Fas 1: Analys & Förberedelse 

 Analys av nuläge gällande omsättning, gästnätter, campingplatsens produktutbud, 
servicenivå m.m. samt visning av Borås Camping Saltemad. Dokument finns att tillgå 
inom Borås Stad som omfattar det som behövs för att ställa samman en 
Nulägesanalys i enlighet med framtagen mall av SWE Marketing. 

 Värdering av Borås Camping Saltemad baserat på underlag från Borås Stad.  
Not:  Om annat externt värderingsföretag måste anlitas tillkommer kostnad för det. 

 Framtagande av förslag till arrende/hyresform för att överlåta verksamheten till 
extern intressent.  
Not: Borås Stad har inte som avsikt att avyttra marken utan överlåta driften av Borås 
Camping Saltemad till extern intressent 

 Identifiera lämpliga intressenter för framtida drift av Borås Camping Saltemad. 

 Framtagande av anbudshandlingar tillsammans med tjänstemän på Borås Stad. 

Uppskattad tidsåtgång för fas 1:  Ca. 150 timmar 
 
Fas 2: Genomförande  

 Tillsammans med tjänstemän på Borås Stad alt. platschef på Borås Camping Saltemad 
visa anläggning för intressenter.  

 Tillsammans med tjänstemän på Borås Stad bedöma de anbud som kommit in. 

 Bistå Borås Stad i samband med förhandling och avtalsarbete med vald intressent.  

 
Uppskattad tidsåtgång för fas 2:  Ca. 100 timmar 

Leverans & Leveranstid 
Uppdraget genomförs under 2015 men beroende av processtid inom Borås Stad kan det 
även omfatta början av 2016. 
Leverans av fas 1 sker i form av en skriftlig rapport som även redovisas vid ett planerat 
mötestillfälle.  
Övriga leveranser sker i enlighet med överenskommelse mellan parterna. 
 

Ersättning & Betalningsvillkor 
Konsultarvode utgår med 1050 SEK per timma exkl. moms. 
Kostnadsersättning för resekostnader och andra överenskomna omkostnader tillkommer. 
Fakturering sker löpande månadsvis 30 dagar netto. 
 
 



Tvister 

Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. 
Skiljeförfarandets säte skall vara i Göteborg 

Borås, 2015 - 

………………………………… 
Ulf Olsson 
Borås Stad 

Särö, 2015- 

………………………………… 
Lars-Erik Hörmander 
SWE Marketing  

___________________________________________________________________________ 

SWE Marketing, Bukärrsvägen 3, 429 41 Särö 
     Telefon 031-91 04 60   E-mail: lars-erik@swemarketing.se 

       Org.nr 556683-5129   Bankgiro: 
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BESLUTSFÖRSLAG 

Begäran om ändring av ägardirektiv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.

Datum 

2020-01-29 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-03-02 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00271 107 Programområde 001 

Handläggare: Evelina Pirs 

Datum 

2020-01-09 Magnus Widén 

Ekonomichef 
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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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 Kommunfullmäktige 

 

Begäran om ändring av ägardirektiv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.            

Ärendet i sin helhet 

Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt 

ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 

attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 

Det finns ett budgetuppdrag om att sälja alternativt lägga ut Saltemads camping 

på entreprenad utan att sälja marken. Den utredning som utförts visar att detta 

är svårt att genomföra utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt 

viktiga mark Saltemad ligger på. Uppdraget ska avslutas med hänvisning till att 

Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. 

Därmed avslås även bolagets begäran om ändring av ägardirektivet.   

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

3. Begäran om ändring av ägardirektiv från Borås Djurpark AB, 2015-03-06

   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Till Kommunstyrelsen Borås Stad 

I enlighet med styrelsebeslut 141209 (se bifogat protokoll) om att 
renodla bolagets verksamhet, önskar Borås Djurpark AB en ändring 
av agardirektivet. "Erbjuda turister tillgång till en attrakliv camping" 

l tas bort fran verksamhetens mål i agardirektivet. 

( Marie Fridén Mats Tolfsson 
( styrelseordförande Vice styrelseordförande 

% 

Borås Djurpark AB telefon kontor telefon entré Borås Camping 
-ett kommunalt bolag 033-35 32 70 033-35 32 77 Box 502,503 13 Borås 

Box 502 telefax telefon Savannrestaurang fel: 033-35 32 80 

503 13 Borås 033-1 O 53 39 033-35 32 79 fax: 033- 14 05 82 

info@boraszoo.se info@borascamping.com 



Borås Djurpark AB No 118 

Utdrag av 11 ur protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Borås Djurpark AB tisdagen 
den 9 december 2014. 

11. Arrende Saltemad På styrelsemötet 2014-10-22 tog Bengt Belfrage under budgetdiskussionen upp 
frågan om att saga upp arrendet för Saltemads camping. Styrelsen beslutade da 
att ta upp frågan på nästa styrelsemöte som ett eget ärende. 
Marie Friden redogjorde om vad som står i agardirektivet, dar vi b1.a. skall 
erbjuda turister en attraktiv camping. 

Alliansen vill att Borås Djurpark AB: 
a. Tillskriver ägaren om ändrat agardirektiv. 
b. Ge VD och ordförande i uppdrag att saga upp arrendeavtalet med 

Borås Stad angaende Saltemads Campirrg. 
Styrelsen ajournerar sig i 15 minuter. 

Socialdemokraterna ställer sig bakom punkt a. med om att tillskriva ägaren 
om ändrat agardirektiv, men de yrkar avslag på punkt b. om att saga upp 
arrendeavtalet med Borås Stad angaende Saltemads Camping. 

Styrelsebeslutet blir att Alliansens förslag röstas igenom 

Mott detta beslut reserverar sig socialdemokraterna och anmäler reservation 
mot beslutet angaende punkt b. 

BOR& DJURPARK AB 
BOX 502 
501 13 B O ~ S  
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 

Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 

Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 

entreprenad! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

Datum 

2020-01-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 

Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 

Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 

entreprenad!  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.             

Sammanfattning 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 

Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-

02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut 

campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 

mark Saltemad ligger på.  

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 

Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-

02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionärerna anser inte att det är kommunens uppgift att driva 

campingverksamhet. De flesta kommunala campingplatser i landet har övergått 

i privat regi. Det skulle vara positivt för Saltemads campings framtid och 

utveckling om verksamheten lades ut på entreprenad. Det har funnits flera 

intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. Försäljning 

av marken ska inte ingå i driftsförfrågan.          

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 

campingverksamhet läggs ut på entreprenad. Den utredning som genomfördes 

visade att det är svårt att sälja eller lägga ut campingen på entreprenad utan att 

riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på 

eller att få tillgång till marken men till en mycket hög kostnad. 

Kommunstyrelsens inriktning är därför att behålla campingen i egen regi och att 
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Borås Djurpark AB ska fortsätta driva den. Kommunstyrelsen föreslår därmed 

att motionen avslås.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

3. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 

Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 

på entreprenad!, 2013-02-20   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



MOTION  2013-02-21 
 

 

 
 
 
 
Lägg ut Saltemads camping på entreprenad! 
 
Saltemads camping drivs idag av det kommunalt ägda Borås Djurpark AB. Vi allianspartier 
anser inte att det är kommunens uppgift att driva campingverksamhet. Runt om i landet har de 
flesta kommunala campingplatser övergått i privat regi. För Saltemads campings framtid och 
utveckling skulle det vara positivt om verksamheten lades ut på entreprenad. Campingens 
utveckling och förbättring är dessutom viktig för besöksnäringen i Borås. Det har funnits ett 
flertal intressenter som varit beredda att ta över och driva verksamheten. I anbudsförfrågan 
kring driften ska ej ingå försäljning av marken på vilken campingen ligger.  
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att: 
 
 
– Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.    
 
 
 
 
Annette Carlson (M) 
Morgan Hjalmarsson (FP) 
Kerstin Hermansson (C) 
Falco Güldenpfennig (KD) 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 

Djurpark! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2020-01-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00292 107 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 

Djurpark! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-

16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.       

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-

16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.          

Motionären anser att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som 

kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare. 

Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att 

driva en djurpark och lyfter exempel på andra djurparker som sålts och 

utvecklats. Motionären menar att om djurparken säljs skulle det ge den större 

framtidsutsikter.  

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och 

attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter 

för Borås. Det är viktigt att behålla djurparken inom koncernen och med Borås 

Stad som ägare har djurparken en stabil grund att stå på för framtida utveckling. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



MOTION  2017-03-09 
LIBERALERNA 

 

Sälj Borås Djurpark! 
 

Liberalerna vill ge Borås Djurpark en ägare med engagemang och kunnande. En ägare som kan 
utveckla verksamheten, skapa lönsamhet men framförallt dra fler besökare till djurparken och till 
Borås. Den ägaren kan inte vara Borås Stad. Genom att sälja djurparken till en privat entreprenör 
skapas bättre förutsättningar för utveckling och nytänkande.  
 
Det finns goda exempel att följa. I Eskilstuna finns Parken Zoo som såldes under förra året och 
där den nya ägaren lovat investera 40 miljoner kronor. Kolmårdens Djurpark var tidigare i 
kommunal ägo och gick med förlust. Med privat ägare sedan 20 år går anläggningen med vinst 
och är en stor attraktion! 
 
De senaste tio åren har djurparken kostat boråsarna över 120 miljoner kronor i förluster. 
Dessutom har djurparkens utvekling inte varit så stark som vi hoppats och besöksantalet har gått 
ner. Nu är det tid för nya tag, tag som bäst tas av en privat entreprenör. 
 
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att driva en djurpark! Vi 
ska syssla med omsorg, skola, infrastruktur med mera och inte med apor, giraffer, elefanter och 
vargar. Kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet på den privata marknaden. 
 
Att sälja djurparken ger den större framtidsutsikter än inom det kommunala hägnet.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta 
 
Sälja Borås Djurpark AB 
 
Morgan Hjalmarsson (L) 
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Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 

år 2020 godkänns.  

 

 

 

Datum 

2020-01-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01091 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 

år 2020 godkänns.            

Sammanfattning 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt 

budget och verksamhetsplan 2020 för medlemskommunernas godkännande. 

Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2020 avseende förbundets 

basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas årligen upp 

med 2,5 %.            

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 6 

december 2019 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och 

verksamhetsplan för 2020 till medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemsavgiften för år 2020 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är oförändrat 

från år 2019. Medlemsavgiften för den adjungerade medlemmen Varbergs 

kommun ligger också oförändrat på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av 

tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på 17,5 mnkr varav medlemskommunerna 

bidrar med 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.  

Verksamheten i Business Region Borås, BRB, finansieras med oförändrad 

avgift på 6 kr/invånare, vilket för Borås del är 675 426 kr 2020.   

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och 

verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas 

ersättningar och andra intäkter. Avgifterna räknas enligt beslut upp med 2,5 % 

årligen och för 2020 uppgår avgifterna för Borås del till 6 041 720 kr för Navet 

och 1 524 007 kr för Medarbetarcentrum.  

Under 2018 påbörjades en ny verksamhet där Boråsregionen tillhandahåller 

Dataskyddsombud för de medverkande kommunerna Bollebygd, Borås, 

Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt flera av 

kommunernas majoritetsägda bolag, SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund. 

För Borås del är avgiften 1 019 059 kr. 
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Verksamheten i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finansieras med lika delar 

av Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna, vilket för Borås del 

blir 569 609 kr för 2020. 

Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets 

basverksamhet på 13 636 tkr. De finansiella målen att kostnaderna inte ska 

överstiga intäkterna samt att det egna kapitalet ska uppgå till lägst 4 mnkr 

kvarstår.  

Budgetomslutning 2020 för Business Region Borås är 1 352 tkr, Navet 18 900 

tkr, Medarbetarcentrum 2 900 tkr och Närvårdssamverkan 2 281 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-01-20 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-01-20 

3. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

1.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

1.2 Verksamhetsområden 
Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de 
politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafik, tillväxt, kultur, verksamhetsutveckling med stöd av IT, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning 
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå. 

1.3 Delägarskap 
Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala 
institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den 
gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även 
VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska 
företräda och samordna kommunernas intressen.  
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2 Budget och finansiering 

2.1 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

2.1.1 Finansiella mål 
Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

2.2 Förbundets samlade verksamhet 
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 

  
2020 

Inkl tillväxtmedel VGR 
2019 

Exkl tillväxtmedel VGR 

INTÄKTER  80 193 252 73 378 934 

KOSTNADER  
  

Personal  27 897 206 28 191 333  

Övriga kostnader  9 182 716 15 956 381 

Tjänster  43 083 890 29 200 576 

SUMMA KOSTNADER  80 163 812 73 348 290 

RESULTAT  29 440 30 644 
 

2.3 Basverksamhet 
Medlemsavgiften för 2020 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och  
37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.  
 

  
2020 

2019  
Inkl tillväxtmedel och Dso 

INTÄKTER   13 636 070 47 642 985 

KOSTNADER  
  

Personal  10 802 023 11 350 959 

Övriga kostnader  1 516 393 9 535 683 

Tjänster  1 317 654 26 756 343 

SUMMA KOSTNADER  13 636 070 47 642 985 

RESULTAT  0 0 
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2.4 Tillväxtmedel och projekt 
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 20 000 tkr. 
 
  2020 

INTÄKTER   38 715 156 

KOSTNADER  38 715 156 

RESULTAT  0 
 

2.5 Business Region Borås 
Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare.  
  
  2020 2019 

INTÄKTER   1 352 190 1 342 104 

KOSTNADER   

Personal  521 245 680 855 

Övriga kostnader  322 452 207 885 

Tjänster  508 493 453 364 

SUMMA KOSTNADER  1 352 190 1 342 104 

RESULTAT  0 0 
 

2.6 Dataskyddsombud 
Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och 
Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 
kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.  
 

  2020 

INTÄKTER   2 409 312 

KOSTNADER  
Personal  1 730 963 

Övriga kostnader  144 408 

Tjänster  533 941 

SUMMA KOSTNADER  2 409 312 

RESULTAT  0 
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2.7 Medarbetarcentrum 
Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut 
upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 
  2020 2019 

INTÄKTER   2 900 000 3 060 000 

KOSTNADER   

Personal  2 394 705 2 578 664 

Övriga kostnader  144 462 147 928 

Tjänster   360 833 333 408 

SUMMA KOSTNADER  2 900 000 3 060 000 

RESULTAT  0 0 
 

2.8 Navet science center 
Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. 
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma 
att sökas för att finansiera projekt. 
 
  2020 2019 

INTÄKTER   18 899 830 19 070 163 

KOSTNADER   
Personal  10 803 679 12 014 519 

Övriga kostnader  6 914 093 5 895 000 

Tjänster  1 152 618 1 130 000 

SUMMA KOSTNADER  18 870 390 19 039 519 

RESULTAT  29 440 30 644 
 

2.9 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.  
 
  2020 2019 

INTÄKTER   2 280 694 2 263 682 

KOSTNADER  
 

Personal  1 644 591 1 566 336 

Övriga kostnader  140 908 169 885 

Tjänster  495 195 527 461 

SUMMA KOSTNADER  2 280 694 2 263 682 

RESULTAT  0 0 
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3 Mål och styrande dokument 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  
 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och 
inriktning. 

3.1 Prioriterade områden ur ett flerårsperspektiv 
2020-2021 sker en satsning på att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild inom Boråsregionen samt 
specifika satsningar inom områdena besöksnäring, miljöstrategisk samverkan, kompetensförsörjning och 
infrastruktur. 

3.2 Fokusområden 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

3.3 Mål 2020 
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.  
 
Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande 
samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där 
projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar 
därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom 
områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala 
planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–2030, 
effektutvärdering av beviljade projekt och 
förstudier 

Tillväxtmedel 
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3.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKL:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar via 
Business Sweden 

Näringsliv/BRB 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjnings-
arbete framtaget, Praktikplatsen.se samt 
Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

 

3.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Modell för validering av formell och reell 
kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

90 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Välfärd 

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.3 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

 

3.3.4 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 
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3.3.5 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier, två nya samverkansprojekt 
samt en temadag 

Kultur 

Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen, gemensam modell för att 
arrangera internationella 
idrottsevenemang framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

 

3.3.6 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

 

3.3.7 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 

Välfärd 

Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 
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4 Dataskyddsombud 

4.1 Uppdrag och syfte 
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter;  
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

4.2 Mål 2020 
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten 
 

Mål Mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha 
genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (15) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten 
som önskar hjälp med ärenden, information med mera. 
Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (6) och utbildningar (6) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av gångna periodens 
verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och 
skapa relevant verksamhetsplan och budget 
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag och syfte 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

5.2 Mål 2020 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö för 
att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på 
ett lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, 

både på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

6.2 Mål 2020 
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till 
varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är 
den övergripande stora utmaningen. 
 

6.2.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Stimulera ökat entreprenörskap 
genom att verka för att 
använda och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett 
nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 

• Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 

• Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för 
minst 10 klasser 

• Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 
• Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 

för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 
elever 

• Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 
• Upparbeta företagskontakter 

 

6.2.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Alla elever i grundskolan ska ha 
god tillgång till material och 
undervisning i naturvetenskap, 
teknik och matematik 
 
 

• Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och 
matematik 

• Minst 20 000 elever på Navet-teman 
• Minst 1 000 elever på teman i matematik 
• Minst 500 elever i teman om programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala 

målen 
• Minst tre nya teman tas fram under året 
• En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 

1 till 6 genomförs 
• Nytt astronomitema  
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärutbildningsdagar i grupprocesser 
• Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs 
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Verka för att fler unga fullföljer 
sina studier 

• Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna 
få kontakt med föräldrar och barn 

• Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 

• Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 
• Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog 
• Navet möter minst 100 personer från SFI 
• Nytt drogförebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område  
• Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt 

lärande med minst två utbildningar för personalen 
• Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, 

Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
• En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs 
• Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare 
• Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av 

elever på gymnasiesärskolan 
Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av skolan i 
avtalskommunerna 

• Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna 
• Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
• Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med 

respektive kommun 
• Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och 

måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen 
• Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner 

Navet är en arena för teknik 
och vårdyrken   

• Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras 
för ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med minst 400 elever 
• Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever 

Navet bidrar till ökad digital 
kompetens 

• Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med 
kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en 
långsiktig satsning 

• Under 2020 förbereds för en digital maker space för allmänheten i 
samarbete med Science park 

Navet stimulerar intresse och 
ökar allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt 
• Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 
• Synas i minst fem lokala medier 
• Navet tar fram en kommunikationsplan 
• Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital  
• Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern 

processledare 
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6.2.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

• Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en 
öppen arena för alla 

• Projektet Passion for climate genomförs tillsammans med 
organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 

• En ny utställning i astronomi fokus Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  

• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen   
• Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 
• Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en 

innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 
• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser 
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare 

minst en kommun 
• Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 

2030 
• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 

 

6.2.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter 
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet ska verka nationellt och 
internationellt   

• Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
• Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 
• Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of 

Science centres and museums 
• Navet deltar med en session på NSCF, Nordiska science center förbundet 
• Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen 

genom att deltaga i minst två möten 
• Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-

teknik 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Uppdrag, syfte och målbild 
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Målindikatorer 2020 
För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 % 
• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15 % på årsbasis 
• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 

månaderna ska öka med 5 % på årsbasis (enligt Munin) 
• Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis  

Ovanstående målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten 
återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fordringar om en sammanlagd summa av 136 807 kronor avskrivs. 

 

 

 

Datum 

2020-01-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00033 2.4.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-01-10 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS   

  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 136 807 kronor avskrivs.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 136 807 

kronor. Fordringar uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. 

Anledning till föreslagen avskrivning är att fordringar inte inkommit trots 

vidtagna inbetalningsåtgärder.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-02-03 

2. E-post från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2020-01-09 

  

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningsservice, Servicekontoret, jeanette.daag-rezac@boras.se 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 

bolagsstämmor 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.                 

 

 

 

Datum 

2020-01-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00055 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby, 033-357062 
 

Datum 

2020-01-23 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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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 
Stadsjurist 
033-357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 

bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2020 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 

om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 

enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                       

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 

delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-

stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 

bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 

och styrelse.  
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Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 

tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 

bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 

enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 

kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 

Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 

och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 

beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 

de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 

med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2019 års förvaltning.    

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse   
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan Daltorpskolan, anpassning för 

årskurs 7-9 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende anpassning 

av Daltorpskolan för årskurs 7-9, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker 

förslaget. 

 

 

Datum 

2020-01-30 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-02-04 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00106 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-01-28 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00106 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan Daltorpskolan, anpassning för 

årskurs 7-9 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende anpassning 

av Daltorpskolan för årskurs 7-9, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker 

förslaget.     

Ärendet i sin helhet 

Daltorpskolans F-6 verksamhet har under hösten 2019 flyttat till 

Kronängskolan 2 för att Daltorpskolan ska kunna erbjuda fler elevplatser för 

årskurs 7-9. Detta innebär ett behov av anpassningar av lokalerna eftersom det 

behövs ytterligare slöjdsalar, kemisal samt anpassning av skolgården för årskurs 

7-9. Investeringsutgiften beräknas till 9 000 000 kr.  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 januari 2020 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende 

Daltorpskolan anpassning 7-9. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020. 

Lokalförsörjningsnämnden begär anslag direkt utan att först göra en 

projekteringsframställan till Kommunstyrelsen. Anledningen är att nämnden 

har som ambition att åtgärderna ska vara klara till höstterminen 2020. Med 

anledning av att det är ett mindre byggprojekt kan undantag göras från att en 

anslagsframställan ska föregås av en projekteringsframställan. 

Kommunstyrelsen förutsätter dock att Lokalförsörjningsnämnden styr mot att 

de planerade åtgärderna ryms inom tilldelat anslag. 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Daltorpskolan anpassning 7- 9, från 

Lokalförsörjningsnämnden 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 
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Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



























Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 

bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 

ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner krono 

Datum 

2020-01-31 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-02-04 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2020-02-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-01060 3.3.3.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Glans 

Datum 

2020-01-24 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E10 

Protokoll samt beslutsförslag från Borås Energi och Miljö AB har tillkommit



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 

bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 

ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 

kronor.            

Sammanfattning 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 

investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 

delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 

införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 

Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 

tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 

skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 

tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 

kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 

hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 

investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 

med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 

och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 

Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 

förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 

sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
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avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 

bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 

delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 

projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 

Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 

radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 

med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 

tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 

det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 

och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 

brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 

finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 

flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 

tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 

nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 

högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 

utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 

senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 

använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 

är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 

av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 

sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 

bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 

ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 

förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 

Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 

kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 

vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 

hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 

affärsmässig bedömning.   

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 

2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 

3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 

4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 

Miljö AB, 2019-11-14 

5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02
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  Till Kommunfullmäktige 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar  

 

STYRELSEMÖTE 17 februari 2020 

 

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 
plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 
Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 
innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 
avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 
har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 
tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 
investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 
en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 
kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 
nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 
och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 
beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 
plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 
kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 
förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 
bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 
insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 
ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 
visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 
in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 
separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 
insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 
insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 
besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 
avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 
förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 
Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 
och ofärgade glasförpackningar till detta tillkommer returpapper (tidningar).  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 
hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 
bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nytt insamlingssystem 
med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 
kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 
80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med de nya kärlen. 
Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 
har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 
förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 
Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 
detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 
i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 
gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 
av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 
verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 
nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas under hösten/vinter 2020. 20 000 hushåll i Borås 
kommer då att förses med två nya fyrfackskärl med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 
obligatoriskt för alla villor, fritidshus och radhus inom Borås Stad.  Där varje 
hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 10 avfallssorter 
bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- papper- och 
metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas, samt batterier och ljuskällor 
i elboxen. De större flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som 
miljöhus och underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, 
detta för att nå det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära 
insamling av förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 
företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 
Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 
börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 
tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 
kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 
och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 
insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 
där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefattar alla villor i Borås 
både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 
till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 
införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen är för att 
sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 
alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall och ett 
kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. De 
kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för 
större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 
restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 
den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 
tvåkärl kommer det också inventeras vilka mindre flerfamiljshus och 
verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfackssystemet.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 
att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 
delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-
organisation med ansvarsområden och projektansvarig. En ny 
distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter, en plan 
för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta.  

Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och 
förberedelser av vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under 
detta år. Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i 
god tid innan de första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi 
har testat systemet i cirka ett år och många boråsare känner till eller vet 
någon som har systemet eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra 
sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den information vi har 
gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den.  

Infoträffar kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som 
har frågor och funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har 
lagt mycket vikt på information och kommunikation och möten med 
invånarna, alla säger att informationen och kommunikationen är A och O i 
projektet. Monteringen och utkörningen av alla kärlen kommer att ske 
successivt och ett område i taget, planen är att dela upp Borås i de distrikten 
som kommer att tas fram i den nya distriktomläggningen. Monteringen 
kommer att ske med egen personal och projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 
abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 
klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 
att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 
som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 
positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 
bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 
och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 
och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 
administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 
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Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 
papperspåse för matavfallet, samt sluta att dela ut den vita påsen för 
restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 
anskaffa.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 
det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 
vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 
plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 
att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 
förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 
kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 
biogödsel som spridds ut på åkrar. Vid årsskiftet till 2020 kommer också att 
kraven på synliga föroreningar i biogödsel bland annat plast att skärpas och vi 
kommer få svårt att följa det om vi inte fasar ut plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 
plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 
orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 
underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 
papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 
för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 
årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 
kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 
hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 
avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 
tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 
anser att det är svårt att skapa en rutin och ha kontroll. Flera kommuner som 
har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 
som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 
arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 
kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 
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Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 
Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 
in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 
liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 
alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 
idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 
på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 
plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 
kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 
framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 
med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 
systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  
Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 
också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 
vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 
det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 
plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 
plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 
framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 
konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 
dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 
papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 
även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 
åkrar.   
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 
inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 
investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 
montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 
finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 
investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 
insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 
kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 
beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

 Årskostnad för nytt insamlingssystem  

Årskostnaden för ett nytt insamlingssystem i Borås med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning 
av taxan för våra kunder. I och med regeringens nya förordningar om ökat 
producentansvar ska producenterna ta full kostnadstäckning för insamlingen 
av förpackningar och tidningar. Producenterna ska enligt förordningarna och 
Naturvårdsverkets riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, drift samt kärl 
och behållare för förpackningar och tidningar.  

 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för 
flerfacksystemet utan ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle 
kosta per år. I den andra kolumnen kan man se kostnaderna med den 
ersättningen som Borås Energi och Miljö har fått som förslag från 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 tkr, enligt 
Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas 
på avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte 
kommunen lägga på avfallstaxan 2021, därför har vi en differens på 492 tkr 
som vi inte får täckas av taxan. De flesta av Sveriges kommuner anser att FTI 
har lämnat för låg ersättning som inte täcker de kostnader de ska betala. 
Flera kommuner att skickat in skrivelser till Naturvårdsverket om detta och 
arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka 
den bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta 
skulle innebära att vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att 
täcka alla kostnader för ett nytt insamlingssystem.  

  

 

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 



 

 

 

 www.borasem.se 

BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor) 
     

POSTADRESS   

Box 1713                           

  å  

KUNDCENTER 020 97 13 00 
FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 
ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive 

fordonskostnader, driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta avfallstaxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av 
organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamlingen av 
förpackningar och tidningar och det är denna ersättning vi har räknat på i 
detta besluts underlag. Men denna ersättning kommer inga kunder med 
dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som har ett 130 liter 
kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den 
nya taxan för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter 
kärl med en årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för 
att få en jämnare taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt 
som kommer ske de kommande åren. 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

 

att              under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ge VD i 
uppdrag att genomföra projekt Nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar 

att               översända ärendet till kommunfullmäktige för behandling 

 

Borås Energi och Miljö AB 
 

Ewa Bideberg 

Tf VD 

 

Bilagor  

• Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  
• Profu rapport 2019. PDF. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 
olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 
ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 
avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  
 
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 
där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 
insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 
alla villor och radhus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar för 
att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Med denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år.  
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 
ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 
”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 
gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper  
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 
2021 och 2025. 
 
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 
underlätta för hushåll att sortera. 
 
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  
 
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.  
 
Ett förslag på insamlingssystem har presenterats av Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI), som idag har den största delen av insamlingen i Sverige. 
Borås Energi och Miljö har under ett formellt samråd fått ta del av förslaget samt 
förslag på ersättning. FTI:s första förslag var att samla in plast-, papper- och 
metallförpackningar bostadsnära och kvartersnära insamling för glasförpackningar och 
tidningar. Detta förslag var flera kommuner emot. I början av februari 2020 beslutade 
FTI att ändra på sitt förslag och även ta med glasförpackningar bostadsnära men låta 
tidningar samlas in kvartersnära. Sista dagen att skicka in förslag på insamlingssystem 
till Naturvårdsverket är 31 mars. Beslut om vem eller vilka som blir tillståndspliktiga 
insamlingssystem tas under senhösten 2020.   
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 
lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 
förpackning och tidningar. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 
störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 
insamlingskostnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 
 
 
 
 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  
 
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 
 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 
miljön.   
 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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5. Test – Sortera mera hemma  
5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 
se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 
egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 
chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 
anledningen till varför vi valde just det.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 
Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 
kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 
tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 

78%

22%

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
med tidigare med det nya systemet?    

Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  
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En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 
systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har 
ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen 
det vill säga inget matavfall eller förpackningar.  

 

 

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i 
vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att 
andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med 
svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–
46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det 
nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,4%

42,3%

27%

Andel i vitpåse före testet (brännbart 
restavfall)

Matavfall

Brännbart

Förpackningar

26,9%

55,4%

17%

Andel i vitpåse under testet 
(brännbart restavfall)                       

Matavfall

Brännbart

Förpackningar

46% 46% 44% 40%
55%

30% 31% 32% 30%
17%

25% 22% 22% 28% 27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2013 2015 2018 2019

Andel i vitpåse från 2010-2019

Brännbart Förpackningar Matavfall

Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 
brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan 
testet (matavfall) 

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse 
under testet (matavfall)  
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6. Införandet i Borås 
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och 
tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet 
flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika 
avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla 
fritidshus och radhus. Totalt 20 000 hushåll.  

Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av 
flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer 
avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha 
ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat 
som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. Detta görs 
beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska 
sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se 
vilka flerfamiljshus och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och 
tvärtom.  

Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten 
2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att 
leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns 
en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under året kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att göras 
med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar analyseras 
fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med ansvarsområden och 
ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter 
samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering av 
kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem Future och 
Mobile skall också göras under året. 

Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de 
första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett 
år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i 
tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den 
information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar 
kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och 
funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på 
information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att 
informationen och kommunikationen är A och O i projektet.  

Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget, 
planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya 
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 
projektanställda. 

Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är 
en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i 
Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika 
platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära 
återvinningsstationer.  Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.  

Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.  
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter.  
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 
mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 
beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 
det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 
restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 
tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 
och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 
matavfall. 
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 
och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 
stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 
med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 
Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Producenterna ska 
enligt förordningarna och Naturvårdsverket riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, 
drift samt kärl och behållare för förpackningar och tidningar.  

I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för flerfacksystemet utan 
ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle kosta per år. I den andra 
kolumnen kan man se kostnaderna med den ersättningen som Borås Energi och Miljö har 
fått som förslag från Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 
tkr, enligt Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas på 
avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte kommunen lägga på 
avfallstaxan 2021, därför har vi en differensen på 492 tkr som vi inte får täcka upp på 
taxan. Många kommuner anser att FTI har lämnat en för låg ersättning som inte täcker 
de kostnader de ska stå för. Flera kommuner att skickat in skrivelser till 
Naturvårdsverket om detta och arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka den 
bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta skulle innebära att 
vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att täcka alla kostnader för ett nytt 
insamlingssystem.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av 
FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 



Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

28 
 

 

Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive fordonskostnader, 

driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta taxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av organisationerna 
som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). FTI har 
presenterat en ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar och det är 
denna ersättning vi har räknat på i detta besluts underlag. Men denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för att få en jämnare 
taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt som kommer ske de 
kommande åren. 

 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 
vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 

med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 

olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 

investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 

ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 

sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 

optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 

sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 

vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 

fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 

förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 

måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 

avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 

insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 

vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 

förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 

våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 

insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 

från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 

metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 

har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 

samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 

kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 

föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 

kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 

kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

 

Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 

hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 

som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 

kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 

av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 

energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 

vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 

materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 

där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 

chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 

testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 

informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 

insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 

 

Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 

införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 

insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 

alla villor, radhus och mindre flerfamiljshus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer 

erbjudas olika lösningar för att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar 

ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 

000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 

insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 

insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 

 

Med nya insamlingsfordon och nya kärl kommer kostnaderna att öka för kunderna, för 

dagens standard kärl på 190 L blir det en höjning på 15% vilket motsvarar 370 kr per 

(31 kr per månad). Villakunderna i Borås kommer att få en höjning från 536 kr till en 

minskning på 120 kr. En förändring från +24% till -4%, beroende på vilken kärlstorlek 

de har idag. Investeringen för hela projektet och införandet av det nya 

insamlingssystemet inklusive materiahall beräknas till 144 miljoner kronor. Med 

regeringens beslut om bostadsnära insamling att producenterna ska bekosta hela 

insamlingen med behållare så kan höjningen bli avsevärt lägre, men detta beslutas 2021. 
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 

Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 

ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 

första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 

lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 

som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 

fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 

öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 

beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 

”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 

biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 

under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 

två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 

invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 

möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 

ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 

utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 

den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 

föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 

privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 

förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 

januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 

bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 

förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 

tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 

källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 

än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 

förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 

gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 

84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 

det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 

under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 

och returpapper  

Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 

förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 

nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 

bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 

Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 

ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 

insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 

stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 

aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 

2021 och 2025. 

 

Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 

2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 

bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 

förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 

tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 

mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 

förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 

håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 

Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 

underlätta för hushåll att sortera. 

 

I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 

har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 

insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 

skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  

 

I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 

(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 

kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 

informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 

tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.   
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  

Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 

insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 

utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 

exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 

beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 

gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 

Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 

med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 

Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 

utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 

är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  

 

3.2 Profu utredningen 2019  

Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 

information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 

fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 

avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 

insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 

har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 

en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 

presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 

sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 

återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 

Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 

avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 

jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 

dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 

matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 

samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 

till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 

insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 

för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 

sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 

sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 

av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 

producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 

Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 

om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 

återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 

”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 

presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 

lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 

tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 

systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 

insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 

och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 

minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 

förpackning och tidningar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 

scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 

person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 

också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 

av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 

samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 

och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 

här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 

import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 

behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 

som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 

Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 

störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 

årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 

behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 

siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 

scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 

närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 

scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 

stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 

tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 

medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 

krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  

 

- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 

alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 

klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 

skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 

förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  

 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 

sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 

in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 

även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 

optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 

behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 

skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   

 

- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 

med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 

samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 

och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 

två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 

som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 

insamlingskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 

dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 

scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 

 

 

 

 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  

Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 

Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 

återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  

Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 

projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 

fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 

en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 

säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 

Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 

flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 

Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 

till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 

tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 

tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 

Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 

tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 

som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 

sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 

2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   

Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 

närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 

Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 

gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 

under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 

Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 

Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 

tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 

mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 

tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 

återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 

10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 

plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 

glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 

samla in ljuskällor, batterier och mindre 

småelektronik i en mindre box som sätts fast på 

kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 

och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 

hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 

av avfall, framför allt plast och papper. Flera 

kommuner visar även på att brännbart restavfall 

minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 

med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 

fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 

att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 

på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 

tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 

sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 

vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 

som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 

största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 

tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 

varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 

pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 

ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 

göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 

samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  

 

Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 

mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 

restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 

mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 

storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 

(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 

 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 

använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 

material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 

brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 

trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 

och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 

storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 

skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 

och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 

miljön.   

 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 

samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 

även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 

när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 

  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 

sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 

blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 

därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 

och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 

med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 

avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 

mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 

på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 

olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 

fraktioner finns på samma plats.  
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5. Test – Sortera mera hemma  

5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 

att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 

insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 

sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 

service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 

insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 

kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 

Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 

Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 

se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 

kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 

projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 

500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 

lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 

återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 

höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 

egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 

Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 

område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 

gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 

närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 

testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 

utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 

och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 

valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 

chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 

resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 

till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 

har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 

att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 

per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 

anledningen till varför vi valde just det.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 

att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 

fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 

Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 

flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 

det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 

Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 

och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 

sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 

direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 

frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 

Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 

systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 

kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 

ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 

insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 

ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 

var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 

kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 

Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 

handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 

återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 

andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 

synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 

vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 

skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 

kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 

testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 

på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 

testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 

kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 

Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 

mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 

och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 

plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 

Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 

när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 

föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  

  



Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  

 

17 
 

 

5.2.1 Uppföljningsarbete 

Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 

vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 

framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 

anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 

också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 

information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 

I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 

(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 

för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 

om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 

med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 

till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 

indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 

att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 

bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 

fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 

samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 

ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 

tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 

kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 

kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 

förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 

kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 

man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 

78%

22%

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
med tidigare med det nya systemet?    

Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  
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En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 

fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 

lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 

plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 

stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 

innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 

förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 

mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 

respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 

informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 

mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 

sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 

ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 

fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 

batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 

Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 

bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 

att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 

mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 

Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 

avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 

mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 

trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 

under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 

de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 

på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 

båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 

och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 

fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 

förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 

%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 

systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har 

ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen 

det vill säga inget matavfall eller förpackningar.  

 

 

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i 

vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att 

andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med 

svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–

46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det 

nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.  
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Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 

avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 

med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 

brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   

Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 

snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 

systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 

snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 

kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 

testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 

Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 

systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 

frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 

hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 

kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 

plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 

skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 

slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 

sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 

idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 

Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 

arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 

för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 

på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 

utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 

vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 

har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan 
testet (matavfall) 

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse 
under testet (matavfall)  
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6. Införandet i Borås 
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och 

tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet 

flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika 

avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla 

fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 till 5 lägenheter. Totalt 22 000 hushåll.  

Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av 

flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer 

avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla större flerfamiljshus och verksamheter 

kommer ha ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl 

med blandat som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. 

Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska 

sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se 

vilka större lägenheter och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och 

tvärtom.  

Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten 

2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att 

leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns 

en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under detta året kommer fokus att 

ligga på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att 

göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar 

analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med 

ansvarsområden och ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya 

distrikt och nya rutter samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen 

kommer delas upp på distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. 

Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av 

vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under detta året. 

Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de 

första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett 

år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i 

tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den 

information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar 

kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och 

funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på 

information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att 

informationen och kommunikationen är A och O i projektet.  

Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget, 

planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya 

distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 

projektanställda. 

Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är 

en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i 

Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika 

platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära 

återvinningsstationer.  Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.  

Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.  
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 

lägenheter.  

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 

få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 

erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 

systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 

efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 

att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 

känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 

av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 

mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  

Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 

att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 

invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 

Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 

att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 

plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 

beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 

det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 

att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 

restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 

lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 

upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 

användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 

andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 

biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 

som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 

biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 

tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 

har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 

och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 

tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 

matavfall. 
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 

restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 

branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 

betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 

att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 

gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 

kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 

sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 

önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 

av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 

insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 

material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 

tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 

väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 

av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 

göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 

projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 

montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 

omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 

och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 

flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 

stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 

investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 

Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 

och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 

med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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Årskostnaden kommer att öka i och med det nya insamlingssystemet med nya 

driftkostnader. 2019 beräknas hushåll ha en kostnad på 88 miljoner kronor, med de nya 

insamlingssystemet kommer det bli 93 miljoner en höjning med 5,9%.  

Höjningen påverkas av nya och dyrare kärl, dyrare drift med dyrare fordon samt att varje 

hushåll kommer få två kärl istället för ett som dagens system. Med fler fordon blir det 

också fler förare och större lönekostnader. Projektkostnaderna har också ökat då 

kostnaderna för materialhallen har blivit större än vad som tidigare har framförts.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
  

  Kostnader Fast Rörlig 

 Overheadkostnader + administration 11 000 11 000 
 

 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 
 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder m.m. 16 000 16 000 
 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  4 000 
 

4 000 

 Fyrfack: Insamling - hushåll och 
förpackningar. 

10 500 
 

10 500 

 Fyrfack: Kärlskostnad 6 500 
 

6 500 

 Tvåkärl: Insamling – brännbart och 
matavfall 

4 000 
 

4 000 

 Tvåkärl: Kärlkostnader 500 
 

500 

 Kranbil och sopsug insamling 3 500 
 

3 500 

 Behandlingsavgift 9 000 
 

9 000 

Projektkostnader  5 000 5 000 
 

 Summa kostnader 93 000 55 000 38 000 

 

Förändringar med ersättning för insamling av förpackningar och returpapper  

I regeringens förordningar beskriver regeringen att producenterna ska bära det fulla 

finansiella ansvaret för insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. 

Behållare och andra anordningar för hantering ska också ses som en del i insamlingen 

och ska därför bekostas av insamlingssystemet och producenterna. Borås Energi och 

Miljö har fått en presentation av FTI AB vad en sådan ersättning skulle kunna vara och 

med den information så kommer vi med största sannolikhet att få en betydande årlig 

ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar. Men mer exakt hur denna 

ersättning kommer att se ut och när den börjar att gälla vet vi inte fören 2021 av 

Naturvårdsverket.   
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Ny avfallstaxa  

En ny avfallstaxa kommer behövas att sättas då kostnaderna för insamlingen och 

behandlingen av hushållsavfallet kommer att öka. Dagens avfallstaxa höjdes vid 

årsskiften 2019 med 1,5 % och planeras att höjas med 1,8% vid 2020. Dessförinnan har 

taxan inte höjts sedan 2007 då höjdes den med 3 %. 2011 sänktes taxan med -4 % på 

grund av energiskatten. Avfallstaxan i Borås har där med varit oförändrad sen 2007 och 

heller inte följt det index som behövts med högre driftkostnader och förändrad priser på 

kärl och påsar. I och med ett nytt insamlingssystem höjs därför kostnaderna på grund av 

ett nytt insamlingssystem med nya fordon och kärl men också för att möta de allmänna 

kostnadsökningarna. Årskostnaden för hushållskollektivet kommer att öka med 11,8 % 

från 2020 års nivå på grund av investeringen och den nya driften. 

 

 

Förändringarna av den nya taxan  

Dagens standardtaxa är idag ett kärl med storleken 190 liter och tömning varannan 

vecka, 26 gånger per år. För en kund som har denna tjänst kommer det bli en höjning på 

15% vilket motsvarar 370 kr per år. Villakunderna i Borås kommer att få en förändring 

mellan + 536 kr till -120 kronor (+24% till -4%), beroende på vilken kärlstorlek de har 

idag. De kunderna som blir mest påverkade är de med ett 130 L kärl med en höjning på 

536 kr. De villakunder som idag har det största kärlet på 370 liter kommer inte att få 

någon höjning, utan en mindre minskning.  

Den största förändringarna som kommer ske är hos kunder med speciella taxor så som 

kompostrabatt och månadshämtning. Dessa är en lite del av alla kunder i Borås ca 1,5%, 

de kommer få en höjning på över 50%, närmare 1000 kr.  

För att få en smidig övergång med taxeförändringen hos kund och för bolaget kommer 

det ske en större höjning när man får den nya tjänsten därefter kommer den att höjas 

stegvis med några procent per år fram till 2024 därefter kommer indexhöjning att ske.  

Antal hushåll per storlek kärl och dess höjning i procent och kronor per år och månad 

Kärl typ Dagens taxa Ny taxa Procent 

höjning 

Kronor/år Kronor/månad 

130 L (37%) 2 264 kr 2 800 kr 24% 536 kr 44 kr 

190 L (43%) 2 430 kr 2 800 kr 15% 370 kr 31 kr 

240 L (16%) 2 550 kr 2 800 kr 10% 250 kr 21 kr 

370 L (3%) 2 920 kr 2 800 kr -4% -120 kr -10 kr 

Figur 17 Förändring i villa kunders avfallstaxa från införandet idag till 2024 Figur 18 Taxeförändring i villa kunders avfallstaxa från 2009 till 2024 
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 

diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 

skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 

fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 

vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 

har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 

det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 

avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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Sammanfattning  
Målet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika alternativ för insamling av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. Utvärderingen görs utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Som en utvidgning jämfört med tidigare studier studeras 
också hur ett av alternativen påverkar BEMs klimatbokslut för ett valt framtida år (år 2023). Detta in-
kluderar även en framskrivning av BEMs övriga verksamhet till år 2023. Ytterligare en utvidgning jäm-
fört med tidigare studier är att de olika alternativen utvärderas utifrån en bedömning av vilken verklig 
materialåtervinningsnivå som uppnås för förpackningar och tidningar. Tidigare har fokus legat på in-
samlade mängder, men här inkluderas även en bedömning av hur stor del av de insamlade mängderna 
som verkligen blir återvunna (dvs efter avdrag för felsorterat material, rejektförluster vid återvinning 
mm).  
 
Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
de mest utmärkande dragen för respektive scenario: 
 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk sorteringsanläggning 
för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via fas-
tighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt 
fokus till insamling av matavfall och brännbart avfall. 
 

- Tvåkärl: insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive matavfall. För-
packningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på samma sätt som 
idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. 

 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både för villor 

och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till 
att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- Flerfack: Insamling via fyrfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av producent-

ansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att 
samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- Flerfack+: Som Flerfack + restavfallssortering för utökad sortering av återvinningsmaterial 

(främst plast). Scenariot är ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. I detta sce-
nario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorteras ut till 
materialåtervinning. 
 

Denna rapport är en uppdatering av resultaten i en tidigare rapport (daterad 2018-12-06) utifrån nya 
data som BEM tagit fram kring de olika alternativen. Uppdateringen har i huvudsak påverkat det eko-
nomiska utfallet som förändrats jämfört med den tidigare rapporten.  
 
Återvunnen andel som biogas och material 
I Figur A jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-
jektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning). Resterande andel går till energiåtervin-
ning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. Utfallet 
innebär lägst återvinningsandel med Referensscenariot medan högst återvinningsandel uppnås i sce-
nario Flerfack+. 
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Figur A Andel av insamlat säck- och kärlavfall som verkligen blir återvunnet som biogas eller material, dvs efter 
avdrag för felsorterat material, rejektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning. Resterande andel 
går till energiåtervinning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. 

Ekonomiskt utfall 

Bäst ekonomiskt utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden (kostnader – intäkter) sjunker tydlig-
ast jämfört med Referensscenariot. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader. 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad jämfört med Referenssce-
nariot. Scenariot innebär förvisso ökade intäkter men detta räcker inte för att kompensera de ökade 
kostnaderna.  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

Klimatpåverkande utsläpp 

I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att utsläppen minskar i ett 
systemperspektiv. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ som minskar utsläppen 
med 27 respektive 47 kg CO2e/person, år jämfört med Referensscenariot. Resultatet är helt avhängigt 
vilken utsorteringsgrad som uppnås, och störst betydelse har utsorteringen av plast.  

Sammanlagt innebär scenarierna Flerfack och Flerfack+ att utsläppen minskar med cirka 3 200 ton 
CO2e/år respektive knappt 5 600 ton CO2e/år jämfört med Referensscenariot. 
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BEMs klimatbokslut år 2023 (prognos) och påverkan av nytt insamlingssystem 

BEMs klimatbokslut förbättras tydligt år 2023 jämfört med 2017 (se Figur B). Totalt förbättras klimat-
bokslutet (exklusive effekten av nytt insamlingssystem) med 12 600 ton CO2e/år, vilket innebär 7 % 
lägre nettoklimatpåverkan år 2023 jämfört med 2017. Förbättringen ges i huvudsak från att EMC går i 
full drift. Man bör observera att även omvärlden till BEM förbättras under denna period vilket får stor 
påverkan på klimatbokslutet. Klimatbokslutet jämför BEMs produkter och tjänster med den alternativa 
produktionen i omvärlden och prognosen visar att BEMs utveckling mot lägre klimatpåverkan är 
snabbare än motsvarande i omvärlden. (Om BEM inte skulle utveckla sin verksamhet utan istället ha 
kvar samma tekniska system och produktion år 2023 som för år 2017 skulle klimatbokslutets resultat 
försämras med 63 000 ton CO2e/år eller 35 %.) 

 

 
Figur B Den övre bilden visar BEMs klimatbokslut för 2017 medan den nedre bilden visar en prognos för BEMs 
klimatbokslut 2023 (exklusive effekten av nytt insamlingssystem).  

 

I Figur C presenteras hur den föreslagna utvecklingen av avfallsinsamlingen i scenario Flerfack påverkar 
BEMs klimatbokslut. Figuren presenterar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023 med respektive utan 
den föreslagna förändringen av avfallsinsamlingen.  

Scenario Flerfack innebär att ytterligare avfall kommer att källsorteras när man går från dagens optiska 
sortering till fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Den utökade källsorteringen bidrar till att mer 
material kan återvinnas vilket ersätter produktion med jungfruliga råvaror. Materialåtervinningen är be-
tydelsefull för att minska samhällets klimatpåverkan. Dock ger den förslagna förändringen endast en 
relativt liten förändring av BEMs klimatbokslut. Huvudorsaken till detta är att avfallshanteringen är en 
betydligt mindre verksamhet jämfört med BEMs energiproduktion. Dessutom är just energiprodukt-
ionen mycket betydelsefull för klimatpåverkan.  
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Figur C BEMs klimatbokslut för år 2023. Figuren presenterar två utfall; ett med ett nytt utvecklat insamlingssystem 
för avfall (scenario Flerfack) och ett med dagens insamlingssystem (Referensscenariot). 

Om man enbart studerar skillnaden mellan de två fallen i Figur C så framgår tydligare hur förslaget till 
nytt insamlingssystem kommer att påverka klimatbokslutet. Detta presenteras i Figur D. De tre delar 
som bidrar mest till att klimatpåverkan minskar är: 

1. Den utökade materialåtervinningen ersätter nyproduktion med jungfruliga råvaror. De utsläpp 
som sker uppströms för att ta fram dessa råvaror undviks tack vare återvinningen. (mörkbrun 
stapel, indirekta utsläpp) 
 

2. Genom att mer avfall går till materialåtervinningen minskar mängden avfall som energiåter-
vinns. Den energiåtervinningskapacitet som då friläggs tack vare materialåtervinningen kommer 
att användas för energiåtervinning av annat avfall. När energiåtervinningskapacitet ökar i Sve-
rige får vi en ökad import av avfall och därmed undviks deponering av avfall. Klimatnyttan av att 
undvika deponering är tydlig och betydelsefull för beräkningarna för Borås insamlingssystem. 
(ljusbrun stapel, indirekta utsläpp) 
 

3. Tack vare det nya insamlingssystemet minskar mängden plast som energiåtervinns. Nästan all 
plast tillverkas av fossilolja och den minskade förbränningen av plast leder till minskade fossila 
utsläpp i rökgaserna från avfallsförbränningen. (Blå stapel, direkta utsläpp) 

 

Figur D Förändringen i BEMs klimatbokslut för år 2023 som ges från det nya förslaget av utökad avfallsinsamling 
(scenario Flerfack). 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Borås Energi och Miljö (BEM) har ett behov av att studera alternativ till nuvarande insamlings- och be-
handlingsystem för hushållsavfall. Profu och BEM har tillsammans i tidigare projekt utvärderat olika 
möjliga alternativ, men den senaste studien genomfördes våren 2013 (med en mindre uppdatering 
under 2014) och det har hänt mycket inom området sedan dess, både vad gäller tekniska alternativ, 
ekonomiska förutsättningar och vilken klimat- och miljöpåverkan som kan förväntas. Det sistnämnda 
beror både på att BEM utvecklats (bland annat genom etableringen av EMC) och på att omvärlden för-
bättrats t ex avseende utsläpp från alternativ elproduktion och alternativ avfallsbehandling i andra län-
der. BEM följer numera också sin klimatpåverkan årligen genom ett klimatbokslut. Alternativa in-
samlings- och behandlingsystem kan därför också nu utvärderas utifrån vilken påverkan de ger på 
BEMs klimatbokslut. 

1.2 Projektbeskrivning 
Målet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika alternativ för insamling av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. Utvärderingen görs utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Som en utvidgning jämfört med tidigare studier studeras 
också hur ett av alternativen påverkar BEMs klimatbokslut för ett valt framtida år (år 2023). Detta in-
kluderar även en framskrivning av BEMs övriga verksamhet till år 2023. Ytterligare en utvidgning jäm-
fört med tidigare studier är att de olika alternativen ska utvärderas utifrån en bedömning av vilken 
verklig materialåtervinningsnivå som uppnås för förpackningar och tidningar. Tidigare har fokus legat 
på insamlade mängder, men inom ramen för denna studie skall även en bedömning göras av hur stor 
del av de insamlade mängderna som verkligen blir återvunna (dvs efter avdrag för felsorterat material, 
rejektförluster vid återvinning mm).  
 
Rapporten är upplagd enligt följande: 
 

- I kapitel 2 ges en översikt av vad som hänt med insamlade mängder förpackningar och tid-
ningar till materialåtervinning sedan den föregående studien (2013-2014), både i Borås och i 
Sverige som helhet. 
 

- I kapitel 3 beskrivs förutsättningarna i scenarier som studeras för år 2023 samt metodik och 
centrala indata. 
 

- I kapitel 4 redovisas och jämförs de olika scenarierna med avseende på insamlade och åter-
vunna mängder, ekonomiskt resultat och klimatpåverkande utsläpp. 

 
- I kapitel 5 illustreras hur ett av de studerade scenarierna (Flerfack) skulle påverka och för-

bättra utfallet för BEMs klimatbokslut för år 2023. Detta inbegriper även en prognos för ut-
vecklingen av BEMs övriga verksamhet år 2023. 

 
Notera att denna rapport är en uppdatering av resultaten i en tidigare rapport (daterad 2018-12-06) 
utifrån nya data som BEM tagit fram kring de olika alternativen under 2019. Uppdateringen har i hu-
vudsak påverkat det ekonomiska utfallet som förändrats jämfört med den tidigare rapporten.  
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2 Utvecklingen sedan 2013 
Inom ramen för projektet har vi översiktligt studerat vad som hänt med insamlade mängder förpack-
ningar och tidningar till materialåtervinning de senaste åren, både i Borås och i Sverige som helhet.  

Vi har utgått från den insamlade mängden förpackningar och tidningar per invånare enligt den statistik 
som finns tillgänglig från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. För perioden 2013-2017 jämför vi ut-
fallet för Borås, Sverige som helhet och den kommun som 2017 var ”Bäst i klassen”, dvs den kommun 
som hade högst insamlingsnivå per invånare år 2017 för respektive förpackningsslag/tidningar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att relativt små förändringar skett i Borås och landet som hel-
het under perioden. För kommunerna som är ”Bäst i klassen” finns en trend mot fastighetsnära in-
samling av förpackningar och tidningar via fyrfackskärl. För fem år sedan hade ingen av dessa kommu-
ner fyrfackskärl, medan idag så har tre av dem detta insamlingssystem. Man har också separata kärl 
för insamling av förpackningar och tidningar hos flerbostadshus och för företag (jämförligt avfall). Invå-
narantalet ligger kring rikssnittet och är sålunda mindre än i Borås. Avfallshanteringen sköts i ett eget 
eller samägt bolag. Slutligen kan noteras att man har en större andel villahushåll än både rikssnittet 
och Borås. För majoriteten av fraktionerna så låg Borås under rikssnittet i absoluta tal men sett till re-
lativ förändring under perioden så var Borås i de flesta fall bättre än rikssnittet. 

I de följande avsnitten redovisas resultaten per förpackningsslag respektive tidningar. 

2.1 Plastförpackningar 
Figur 1 visar utfallet för plastförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, men ligger 
fortfarande en bit under Sverige som helhet. Osby är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en sta-
digt ökande insamlingsnivå under perioden. I Osby används fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för insamling från flerbostadshus, dvs insam-
lingssystemet i Osby har samma principiella utformning som scenario Flerfack i denna studie (se av-
snitt 3.1.4). 

 

Figur 1 Insamling av plastförpackningar under perioden 2013 – 2017 i Borås, Sverige som helhet och Osby (källa: 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens statistik, Profus bearbetning). 

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. 
Mängden genererat plastförpackningsavfall kan skilja sig åt mellan olika kommuner beroende på be-

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

In
sa

m
la

de
 m

än
gd

er
 [k

g/
in

vå
na

re
]

Plastförpackningar

Borås

Sverige medel

Bäst i klassen: Osby



Nya insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, 2019-10-02 
 

- 8 - 
 

folkningens olika konsumtionsmönster. Ytterligare en faktor som kan påverka är om man har flera tu-
ristorter inom kommunen vilket generellt ökar mängden avfall per invånare (då även turistbesökarnas 
avfallsgenerering slås ut på invånarna i kommunen). Insamlingen i Osby är mycket hög med tanke på 
att det i genomsnitt i Sverige som helhet användes 21 kg plastförpackningar per invånare enligt Natur-
vårdsverkets statistik. 

Naturvårdsverkets statistik visar också att den genererade mängden plastförpackningar (dvs alla plast-
förpackningar som används) har ökat med 3 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat 
med befolkningsökningen under perioden ger detta en total ökning av de genererade mängderna 
plastförpackningar på 8 % för landet som helhet. I Osby ökade de insamlade mängderna plastförpack-
ningsavfall under perioden 2013-2017 med hela 218 %, i Borås med 73 % och i landet i genomsnitt 
med 18 %. 

2.2 Glasförpackningar 
Figur 2 visar utfallet för glasförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, och ligger nu 
något över Sverige som helhet. Åre är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en extremt hög in-
samlingsnivå. Här är det sannolikt så att det faktum att Åre är en turistort får stor påverkan på resulta-
tet, speciellt med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som helhet användes 22 kg glasförpackningar 
per invånare år 2017 enligt Naturvårdsverkets statistik. 

 

Figur 2 Insamling av plastförpackningar under perioden 2013 – 2017 i Borås, Sverige som helhet och Åre (källa: 
Förpacknings- och tidningsinsamlingens statistik, Profus bearbetning). 

Naturvårdsverkets statistik visar att den genererade mängden glasförpackningar (dvs alla glasförpack-
ningar som används) har ökat med 6 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat med be-
folkningsökningen under perioden ger detta en total ökning av de genererade mängderna glasförpack-
ningar på 12 % för landet som helhet. I Åre ökade de insamlade mängderna glasförpackningsavfall un-
der perioden 2013-2017 med 11 %, i Borås med 35 % och i landet i genomsnitt med 11 %. 

2.3 Metallförpackningar 
Figur 3 visar utfallet för metallförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, men ligger 
fortfarande något under Sverige som helhet. Hässleholm är den kommun som är ”Bäst i klassen” med 
en ökande insamlingsnivå under perioden, speciellt mellan 2016 och 2017. I Hässleholm används fyr-
fackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för 
insamling från flerbostadshus, dvs insamlingssystemet i Hässleholm har samma principiella utformning 
som scenario Flerfack i denna studie (se avsnitt 3.1.4). 
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Figur 3 Insamling av metallförpackningar under perioden 2013 – 2017 i Borås, Sverige som helhet och Hässle-
holm (källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingens statistik, Profus bearbetning). 

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. In-
samlingen i Hässleholm är mycket hög med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som helhet använ-
des knappt 4 kg metallförpackningar per invånare enligt Naturvårdsverkets statistik. 

Naturvårdsverkets statistik visar också att den genererade mängden metallförpackningar (dvs alla me-
tallförpackningar som används) har minskat med 9 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombi-
nerat med att befolkningen samtidigt har ökat under perioden ger detta en total minskning av de ge-
nererade mängderna metallförpackningar på 5 % för landet som helhet. I Hässleholm ökade de insam-
lade mängderna metallförpackningsavfall under perioden 2013-2017 med 72 %, i Borås med 48 % och 
i landet i genomsnitt med endast 4 %. 

2.4 Pappersförpackningar 
Figur 4 visar utfallet för pappersförpackningar. Insamlingen i Borås har legat tämligen stilla under peri-
oden och en bit under Sverige som helhet. Gotland är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en 
extremt hög insamlingsnivå. Här är det sannolikt så att det faktum att Gotland har många turister un-
der året får stor påverkan på resultatet, speciellt med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som hel-
het användes 56 kg pappersförpackningar per invånare år 2017 enligt Naturvårdsverkets statistik. 
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Figur 4 Insamling av pappersförpackningar under perioden 2013 – 2017 i Borås, Sverige som helhet och Gotland 
(källa: Förpacknings- och tidningsinsamlingens statistik, Profus bearbetning). 

Naturvårdsverkets statistik visar att den genererade mängden pappersförpackningar (dvs alla pappers-
förpackningar som används) har ökat med 3 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat 
med att befolkningen samtidigt har ökat under perioden ger detta en total ökning av de genererade 
mängderna pappersförpackningar på 8 % för landet som helhet. I Gotlands kommun ökade de insam-
lade mängderna pappersförpackningsavfall under perioden 2013-2017 med 55 %, i Borås med 17 % 
och i landet i genomsnitt med 7 %. 

2.5 Tidningar 
Figur 5 visar utfallet för tidningar. Insamlingen i Borås har minskat under perioden, men ligger fortfa-
rande något över Sverige som helhet. Lysekil är den kommun som är ”Bäst i klassen”. I Lysekil används 
fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för 
insamling från flerbostadshus, dvs insamlingssystemet i Lysekil har samma principiella utformning som 
scenario Flerfack i denna studie (se avsnitt 3.1.4). 

 

Figur 5 Insamling av tidningar under perioden 2013 – 2017 i Borås, Sverige som helhet och Lysekil (källa: För-
packnings- och tidningsinsamlingens statistik, Profus bearbetning). 
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För tidningar saknar Naturvårdsverket statistik om genererade mängder. Både i Sverige och Europa 
sker en stadig minskning av tidningspappersproduktion eftersom allt fler läsare går över till digital me-
dia. Enligt statistik från Skogsindustrierna minskade den europeiska efterfrågan på grafiskt papper (där 
tidningar ingår) från ca 40 Mton år 2007 till ca 27 Mton år 2017. Detta motsvarar en årlig minskning på 
ca 4 % per år. I Lysekil ökade de insamlade mängderna tidningspappersavfall med 37 %, i Borås mins-
kade mängderna med 42 % och i landet i genomsnitt minskade de insamlade mängderna med 29 % 
under perioden 2013-2017. 
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3 Scenarier, metodik och indata 
3.1 Scenarier 
I detta projekt analyseras olika alternativ (scenarier) för insamling och hantering av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. I scenarierna inkluderas även hanteringen av hushållens förpackningar och tid-
ningar som ligger under producentsvaret. Övriga avfallsmängder som idag samlas in från hushåll och 
verksamheter i Borås påverkas inte i scenarierna. 

Totalt studeras fem scenarier, varav Dagens system (Referensscenario) utgör ett scenario. Alla scena-
rier jämförs för år 2023, dvs det år då alla de nya alternativ systemen bedöms kunna vara helt ut-
byggda och implementerade. Nedan ges en beskrivning av varje scenario. 

3.1.1 Dagens system (Referensscenario) 
Fortsatt insamling av matavfall och brännbart avfall i svarta och vita plastpåsar som idag, men det 
krävs en nyinvestering i optisk sortering. Både villa- och flerfamiljshushåll fortsätter att lämna sitt pro-
ducentansvarsmaterial vid de återvinningsstationer som finns i Borås Stad. Ca 5 000 av flerfamiljshus-
hållen lämnar sitt producentansvarsmaterial via fastighetsnära insamling. 

Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart avfall. Hante-
ring av material via återvinningsstationer sker på samma sätt som idag, dvs inte i BEMs regi. 

 

3.1.2 Tvåkärl 
Detta scenario är utformat på samma sätt som scenariot Dagens system förutom att sorteringen i 
svarta och vita påsar i Borås ersätts av källsortering med två kärl. I det ena kärlet läggs matavfallet i 
papperspåsar för rötning medan det andra kärlet används för det brännbara avfallet. Insamlingen av 
producentansvarsmaterial antas ske på samma sätt som idag, dvs via återvinningsstationer i huvudsak.  

Scenariot kräver nyinvestering i kärl. Dessutom måste nya typer av insamlingsfordon köpas in. Ef-
tersom även existerande kärl och insamlingsfordon måste bytas ut kontinuerligt, så studeras här mer-
kostnaden och förändrade utsläpp jämfört med de kärl och insamlingsfordon som används i Referens-
scenariot. 

Scenariot innebär (på samma sätt som Referensscenariot) att BEM begränsar sitt fokus till insamling av 
matavfall och brännbart avfall. Men man gör det med ett annat teknikval än i Referensscenariot. Han-
tering av material via återvinningsstationer sker på samma sätt som idag, dvs inte i BEMs regi. 

 

3.1.3 Optisk sortering, 6 fraktioner 
Detta motsvarar den typ av insamling som under 2011 infördes i Eskilstuna. Hushållen erhåller plastpå-
sar i fem olika färger som används för att sortera plastförpackningar, matavfall, pappersförpackningar, 
metallförpackningar och tidningar. Dessutom använder hushållen valfri annan påse för det brännbara 
restavfallet. Alla påsar läggs i ett kärl och samlas in för optisk sortering. Glasförpackningar ingår inte i 
insamlingen utan måste även fortsättningsvis samlas in via återvinningsstationer.  

Detta alternativ kräver nyinvestering i optisk sortering som är mer avancerad än i Referensscenariot. 
Det beror dels på att fler typer av påsar skall sorteras och dessutom måste två av påsarna med produ-
centansvarsmaterial (tidningar och pappersförpackningar) kompletteras med en påsöppnare. I beräk-
ningarna antas 100 % av hushållen omfattas av detta system. 
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Scenariot kräver nyinvestering i kärl, och på samma sätt som för övriga scenarier, studeras merkostna-
den och förändrade utsläpp för detta i förhållande till Referensscenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

3.1.4 Flerfack 
I detta scenario sker ingen nyinvestering i optisk sortering. Istället introduceras nya insamlingssystem 
för villor respektive flerfamiljshus. För alla villahushåll i Borås sker insamling via fyrfackskärl och fler-
facksbilar av tidningar, förpackningar av olika materialslag, brännbart avfall och matavfall. Varje villa-
hushåll får två nya kärl med plats för fyra fraktioner i varje kärl. För flerfamiljshushållen sker insamling 
av matavfall och brännbart avfall i separata kärl. Vidare byggs den fastighetsnära insamlingen av för-
packningar och tidningar ut så att den ökar från dagens nivå (ca 5 000 flerfamiljshushåll) till att om-
fatta 100 % av flerfamiljshushållen i Borås. 

Scenariot kräver nyinvestering i kärl. Dessutom måste nya typer av insamlingsfordon köpas in. Ef-
tersom även existerande kärl och insamlingsfordon måste bytas ut kontinuerligt, så studeras här mer-
kostnaden och förändrade utsläpp jämfört med de kärl och insamlingsfordon som används i Referens-
scenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

3.1.5 Flerfack+ 
Scenariot innebär samma typ av insamling som i scenario Flerfack, dvs samma förändring av kärl och 
insamling som i scenario Flerfack. 

Men i detta scenario sker även sortering av det insamlade restavfallet för att få ut ytterligare frakt-
ioner till återvinning. Man kan därmed se detta scenario som ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till 
scenario Flerfack. 

Detta scenario ger därmed störst utsorterad mängd till återvinning och minst mängd restavfall. Det 
tillkommer investering och drift av restavfallssortering i detta scenario jämfört med scenario Flerfack. 

Erfarenheter och data kring restavfallssortering är betydligt mer begränsade jämfört med de olika in-
samlingssystemen. Detta innebär en större grad av osäkerhet kring resultaten. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. I detta scenario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorte-
ras ut till materialåtervinning. 
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3.2 Metodik och indata 
Syftet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika de olika alternativen utifrån ett systemper-
spektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.  

Med systemperspektiv menas att analysen inkluderar hela det system som påverkas, dvs förutom 
själva insamlingen även den efterföljande behandlingen (rötning, förbränning, återvinning) och den 
påverkan som sker i omkringliggande system som bland annat fjärrvärme- och elproduktion, material-
produktion (t ex när återvunnet material ersätter jungfruligt material och vid produktion av olika typer 
av påsar för insamling) och transportsektorn (vid ökad produktion av fordonsgas). 

Exempel på de omkringliggande system som beaktas i detta projekt beskrivs i Figur 6. Här framgår av-
fallssystemets nära koppling till fjärrvärmesystemet genom den befintliga energiåtervinningsanlägg-
ningen i Borås. Utöver fjärrvärmesystemet återfinns i figuren ytterligare ett antal omkringliggande sy-
stem som alla påverkas av förändringar i avfallssystemet. 

 

Figur 6 Beskrivning av avfallssystemet ur ett systemperspektiv, dvs inkluderat de omkringliggande system som 
påverkas av förändringar i avfallssystemet 

Som huvudsakligt verktyg för analysen används den kombination av systemmodeller (ORWARE för av-
fallshantering, Martes för fjärr- och elproduktion och TIMES-Nordic för det nordeuropeiska elsyste-
met) som Profu utvecklat och använt i tidigare projekt för bland annat Borås Energi och Miljö.  

En viktig grundförutsättning är att vi här tillsammans med BEM antagit att den termiska bränsleeffek-
ten till avfallspannan skall vara densamma i alla scenarier. Eftersom scenarierna innebär att mängden 
restavfall till bränsleberedningen blir olika har vi tillsammans med BEM antagit att import av utsorterat 
verksamhetsavfall utgör en ”balanspost”, dvs denna mängd får antingen öka eller minska i scenarierna 
för att se till att den termiska bränsleeffekten till avfallspannan blir densamma som i dagsläget. Detta 
antagande innebär att fjärrvärme- och elproduktionen från avfallspannan blir densamma i alla scena-
rier, vilket i sin tur innebär att övrig fjärrvärmeproduktion ej påverkas i scenarierna. Importen antas 
ersätta deponering av hög standard1  i avsändarlandet.  

 
 

1 Med hög standard avses att 80 % av bildad deponigas samlas in och att all insamlad deponigas förbränns i gas-
motor för att generera el samt att 30 % av ej insamlad metan antas oxideras till koldioxid i deponins tätskikt. 
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Nedan har vi valt att fokusera på de viktigaste indata som har påverkan på resultaten. 

 

3.2.1 Mängder 
Analysen görs för år 2023, men vi tar vår utgångspunkt i den insamling och behandling som skedde av 
säck- och kärlavfall respektive producentansvarsmaterial år 2017 i Borås. 

Redan idag sker utsortering av producentansvarsmaterial och matavfall. Producentansvarsmaterial 
samlas huvudsakligen in via återvinningsstationer. Ca 5 000 hushåll i flerbostadshus har också tillgång 
till fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Trots detta återfinns både producentan-
svarsmaterial och matavfall i restavfallet från hushållen (jämför Figur 7). 

  
Figur 7 Sammansättning av restavfall från villor och flerbostadshus i Borås år 2017 (inrapporterat i AvfallWeb för 
år 2017). 

De totalt genererade mängderna per person antas i alla scenarier vara desamma år 2023 som 2017 
med undantag för tidningar som antas minska i enlighet med prognoser för övergång till digital media. 
Detta i kombination med att befolkningen i Borås förväntas växa innebär att de totalt genererade 
mängderna ökar från 25 800 ton år 2017 till 26 600 ton år 2023. 

Beroende på scenario, fördelas de totalt genererade mängderna år 2023 olika på utsorterade mäng-
der producentansvarsmaterial och matavfall samt restavfall. Fördelningen baseras på Profus insam-
lade data kring prestanda för olika insamlingslösningar. Prestanda har anpassats till de mängder för-
packningsavfall och tidningar som genereras i Borås (baserat på idag utsorterat material och de mäng-
der som återstår i restavfallet utifrån Figur 7). 

3.2.2 Ekonomi 
Data om de ekonomiska förutsättningarna har tagit sin utgångspunkt i den föregående studien (2013-
2014), men data har uppdaterats och justerats utifrån de förutsättningar som gäller nu och utifrån den 
kunskap som tillkommit sedan den tidigare studien. Detta gäller speciellt kostnader för kärl, in-
samlingsfordon och omlastning där BEM tagit fram detaljerade data och bedömningar.  
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Investeringar 

För investeringar används kalkylräntan 6,5 % och följande avskrivningstider: 

- Optisk sortering: 20 år 
- Insamlingskärl: 10 år   
- Insamlingsfordon: 6 år 

 
Påsar 

De olika alternativen innebär olika former av påsförbrukning. En viktig förutsättning är att vi i fallen 
med optisk sortering utgår från att BEM måste stå för en påse för restavfallet för att säkerställa att 
sorteringen blir korrekt. I övriga scenarier utgår vi från att hushållen själva står för kostnaden för påsar 
för restavfallet.  

- Dagens system (Referensscenario): 8,7 miljoner plastpåsar för matavfall á 0,26 kr/påse och 
20,4 miljoner plastpåsar för restavfall á 0,3 kr/påse ger en kostnad på 8,4 Mkr/år. 
 

- Tvåkärl: 9,4 miljoner2 papperspåsar för matavfall á 0,3 kr/påse ger en kostnad på 2,8 Mkr/år. 
 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Samma förbrukning och kostnad för plastpåsar för matavfall och 
restavfall som med Dagens system. Dessutom tillkommer förbrukning av plastpåsar för de fyra 
fraktioner som samlas in till materialåtervinning. Baserat på erfarenheter från tidigare projekt 
bedöms den totala påskonsumtionen för dessa fyra fraktioner till 11,2 miljoner plastpåsar. 
Detta ger totalt en kostnad på 11,8 Mkr/år. 
 

- Flerfack och Flerfack +: Samma antal påsar och kostnad som i scenario Tvåkärl, dvs 2,8 Mkr/år. 
 

Kärl 

BEM har i samråd med Profu gjort en detaljerad genomgång av kärltyper och antal kärl som behövs för 
villor respektive flerbostadshus i respektive scenario. Följande priser har sedan använts för respektive 
kärltyp:  

- 140 liters kärl:   350 kr/st 
- 190 liters kärl:  400 kr/st 
- 240 liters kärl:  560 kr/st 
- 370 liters kärl:  900 kr/st 
- 600 liters kärl:  1420 kr/st 
- 660 liters kärl:  1550 kr/st 
- 370 liters fyrfackskärl: 1530 kr/st 
- 660 liters fyrfackskärl : 2515 kr/st 

 
Dessutom till kommer en utställningskostnad på 500 kr/kärl. 
 
 

 
 

2 Enligt BEM blir förbrukningen av papperspåsar högre än förbrukningen av plastpåsar för matavfall. Detta beror 
på att plastpåsarna rymmer mer och kan finnas längre tid under diskbänken. 
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Insamlingsfordon och bemanning 

BEM har gjort en bedömning av typ och antal av respektive insamlingsfordon samt personalbehov för 
insamlingen som behövs i de olika scenarierna (se Tabell 1 och Tabell 2). Eftersom bägge dessa para-
metrar får stort genomslag på den resulterande insamlingskostnaden har Profu gjort känslighetsana-
lyser kring dessa data för scenario Flerfack (se avsnitt 4.2.4). 

Tabell 1 Antal insamlingsfordon i de olika scenarierna. Första siffran anger ordinarie fordon och andra siffran av-
ser reservfordon. 

 Dagens system (Refe-
rensscenario) 

Tvåkärl Optisk sortering, 
6 fraktioner 

Flerfack / Flerfack + 

1-facksfordon 8+2 - 13+2 - 

2-facksfordon - 10+2 - - 

4-facksfordon - - - 9+2 

 

Tabell 2 Behov av heltidstjänster för insamlingsfordon 

 Dagens system (Refe-
rensscenario) 

Tvåkärl Optisk sortering, 
6 fraktioner 

Flerfack / Flerfack + 

Antal heltids-
tjänster 

13 12 15 11 

 

Följande inköpspriser har använts för insamlingsfordon: 

- 1-facksfordon: 2,4 Mkr 
- 2-facksfordon: 2,7 Mkr 
- 4-facksfordon: 3,5 Mkr 

Årskostnaden per heltidstjänst i insamlingsfordon uppgår till 0,55 Mkr/år. Utöver detta tillkommer 
kostnader för drivmedel och kostnader för däck, verkstad/reservdelar för chassi och påbyggnad, skatt 
och försäkring. 

Optisk sortering 

För optisk sortering har investeringarna uppskattats baserat på föregående utredning (2013-2014) re-
spektive en ny bedömning från BEM. Detta ger en total investeringskostnad på 52 Mkr för Dagens Sy-
stem (Referensscenario) och 100 Mkr för scenario Optisk sortering, 6 fraktioner. 

Intäkter för producentansvarsmaterial 

I scenarierna Optisk sortering, 6 fraktioner och Flerfack samt Flerfack+ får BEM en intäkt från den fas-
tighetsnära insamlingen som sker i BEM’s regi. Följande intäkter används: 

- Tidningar: 610 kr/ton 
- Pappersförpackningar: 240 kr/ton 
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- Plastförpackningar: - 5003 kr/ton 
- Metallförpackningar: 1500 kr/ton 
- Glasförpackningar: 60 kr/ton 

 

Eftersom intäkterna för det utsorterade materialet får stort genomslag på resultatet har Profu gjort 
känslighetsanalyser kring dessa data för scenario Flerfack (se avsnitt 4.2.4). 

I scenario Flerfack+ sker ytterligare utsortering av förpackningar och tidningar. För samtliga fraktioner 
förutom plastförpackningar används samma intäkter som ovan för tillkommande utsorterade mäng-
der. För plastförpackningar bedöms utsorteringen ske uppdelad efter olika polymertyper, vilket ökar 
värdet på den utsorterade fraktionen, Här antas därför att den tillkommande utsorteringen av plast-
förpackningar ger en intäkt på 1000 kr/ton. 

 

 
 

 

  

 
 

3 - 500 kr/ton innebär att BEM måste betala denna kostnad för att få avsättning för materialet, dvs det är en ”ne-
gativ intäkt”. 
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4 Resultat för nya insamlingssystem 

4.1 Utsorterade och återvunna mängder 
I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att en större mängd material (för-
packningar, tidningar och/eller matavfall) sorteras ut. Detta innebär sin tur att mängden restavfall är 
mindre i övriga scenarier jämfört med Referensscenariot (jämför Figur 8). 

Scenario Tvåkärl innebär endast en liten förändring i utsorterade mängder då det enbart är matavfallet 
som påverkas. Scenario Flerfack + ger störst utsortering då det är en påbyggnad av scenario Flerfack där 
det sker en maskinell utsortering av det insamlade restavfallet. 

Figuren visar att man framförallt kan förvänta sig en ökad utsortering av plast- och pappersförpack-
ningar i scenario Flerfack baserat på utgångläget och erfarenheter från andra kommuner. Noterbart är 
att de tester som BEM gjort under 2018-2019 inom ramen för ”Sortera mera hemma”4 bekräftar att det 
framförallt var utsorteringen av dessa material som ökade. 

 

Figur 8 Förändring av insamlade mängder jämfört med Referensscenariot. I övriga scenarier ökar de utsorterade 
mängderna förpackningar, tidningar och/eller matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden restavfall minskar 
med motsvararande mängd. 

I Figur 9 jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-

 
 

4 Testerna utfördes i Brämhult (Fågelgatorna) och Fagersberg (Viskafors). Plockanalyser gjordes på svart och vit 
(brännbar) påse, dels före testet (okt-nov 2018) och dels under testet (mars 2019). 
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jektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning). Resterande andel går till energiåtervin-
ning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. Utfallet 
blir likartat som i Figur 8, dvs lägst återvinningsandel fås med Referensscenariot medan högst återvin-
ningsandel uppnås i scenario Flerfack+. 

 

Figur 9 Andel av insamlat säck- och kärlavfall som verkligen blir återvunnet som biogas eller material, dvs efter 
avdrag för felsorterat material, rejektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning. Resterande andel 
går till energiåtervinning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. 
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4.2 Ekonomiskt resultat 
För att utvärdera det ekonomiska resultatet så jämförs övriga scenarier gentemot Referensscenariot. 
Utvärderingen studerar både hur kostnader och intäkter påverkas. Tillsammans ger detta ett nettore-
sultat som visar om scenarierna sammanlagt (med hänsyn till både kostnader och intäkter) ger ett 
bättre eller sämre utfall än Referensscenariot. 

4.2.1 Kostnader 
I Figur 10 illustreras hur kostnaderna påverkas i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.  

 

Figur 10 Förändring av årliga kostnader i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 

Nedan följer observationer för respektive scenario: 

- Tvåkärl: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks större kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostna-
der (BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt 
minskar kostnaderna jämfört med Referensscenariot. 
 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Kostnaderna ökar generellt jämfört med Referensscenariot. 
Detta fördelas i huvudsakligen på tre delar: ökade kostnader för påsar (betydligt fler påsar de-
las ut till hushållen), den optiska sorteringen är större och mer avancerad och kostnaderna för 
insamling och kärl stiger eftersom större mängder skall samlas in än i Referensscenariot. 
 

- Flerfack: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostnader 
(BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt ökar 
kostnaderna jämfört med Referensscenariot. Här bör betonas att antalet insamlingsfordon 
och hur de bemannas har stor betydelse för kostnaderna i detta scenario. Detta resultat base-
ras på BEM’s bedömning enligt Tabell 1 och Tabell 2. I avsnitt 4.2.4 görs känslighetsanalyser 
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för att illustrera hur dessa parametrar påverkar nettoresultatet jämfört med Referensscena-
riot. 
 

- Flerfack +: Detta scenario är ett påbyggnadsalternativ till scenario Flerfack, vilket innebär att 
samma kostnadsförändringar sker som i scenario Flerfack. Dessutom tillkommer kostnader för 
restavfallsortering. 

 

4.2.2 Intäkter 
I Figur 10 illustreras hur intäkterna påverkas i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.  

 

Figur 11 Förändring av årliga intäkter i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 

För scenario Tvåkärl ökar intäkterna något, framförallt genom att större mängd fordonsgas produceras 
och försäljs. I de övriga scenarierna ökar intäkterna främst genom försäljningen av det utsorterade 
materialet (ju större utsortering, desto större intäkt). Den större utsorteringen innebär också tillkom-
mande intäkter i form av mottagningsavgifter för de mängder importerat avfall till energiåtervinningen 
som ersätter det utsorterade materialet. Dessa intäkter är dock betydligt mindre än intäkterna för det 
utsorterade materialet. 

I avsnitt 4.2.4 görs en känslighetsanalys för att illustrera hur intäkterna för det utsorterade materialet 
påverkar nettoresultatet jämfört med Referensscenariot. 

 

4.2.3 Nettoresultat (nettokostnad) 
Genom att sätta ihop förändringarna på kostnadssidan (enligt avsnitt 4.2.1) och förändringar på in-
täktssidan (enligt avsnitt 4.2.2) kan vi studera hur nettoresultatet påverkas.  
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I Figur 12 illustreras hur nettoresultatet (nettokostnaden) påverkas i de olika scenarierna jämfört med 
Referensscenariot. Ett negativt värde innebär att nettokostnaden (dvs kostnader minus intäkter) sjun-
ker jämfört med Referensscenariot, dvs ett sådant alternativ innebär en lägre nettokostnad för BEM 
än i Referensscenariot.  

 

Figur 12 Förändring av årlig nettokostnad (kostnader – intäkter) i de olika scenarierna jämfört med Referenssce-
nariot. Ett negativt värde innebär att nettokostnaden (dvs kostnader minus intäkter) sjunker jämfört med Refe-
rensscenariot, dvs ett sådant alternativ innebär en lägre nettokostnad för BEM än i Referensscenariot. 

Bäst utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden sjunker tydligast. Detta beror huvudsakligen på 
lägre kostnader (jämför Figur 10). 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad. Scenariot innebär för-
visso ökade intäkter (jämför Figur 11), men detta räcker inte för att kompensera de ökade kostna-
derna (jämför Figur 10).  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

4.2.4  Känslighetsanalyser 
I känslighetsanalyserna fokuserar vi på det som är BEMs huvudalternativ, dvs scenario Flerfack. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv kan vi konstatera att resultaten i avsnitt 4.2.1 - 4.2.3 visar att scenario Flerfack, 
med antagna förutsättningar, leder till en högre nettokostnad än Referensscenariot. 

I Figur 13 illustreras hur nettokostnaden i förhållande till Referensscenariot påverkas vid förändrade 
antaganden om antalet insamlingsfordon och bemanningen av dessa i scenario Flerfack. Figuren visar 
tydligt att dessa parametrar påverkar nettoresultatet. Utfallet längst till vänster motsvarar grundfallet, 
dvs utfallet i Figur 12 för scenario Flerfack.  
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Figur 13 Förändring av årlig nettokostnad (kostnader – intäkter) i scenario Flerfack jämfört med Referensscena-
riot, vid känslighetsanalys om antalet insamlingsfordon och heltidstjänster som krävs för bemanningen av in-
samlingsfordonen i scenario Flerfack. 

I Figur 14 illustreras hur nettokostnaden i förhållande till Referensscenariot påverkas vid förändrade 
antaganden för intäkter för utsorterat material i scenario Flerfack. Det är tydligt att nivån på material-
intäkterna får tydlig påverkan på nettoresultaten. Vid fördubblade materialintäkter (+100 % material-
intäkter) så skulle nettokostnaden endast bli marginellt högre än i Referensscenariot. Den andra käns-
lighetsanalysen (-100 % materialintäkter) innebär ett worst-case där BEM inte får några intäkter för 
det utsorterade materialet. 

 

 

Figur 14 Förändring av årlig nettokostnad (kostnader – intäkter) i scenario Flerfack jämfört med Referensscena-
riot, vid känslighetsanalys för intäkter för utsorterat material i scenario Flerfack. 
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4.3 Klimatutvärdering 
I projektet har även ingått att studera effekterna på utsläppen av växthusgaser givet förändringar i han-
teringen av hushållens kärl- och säckavfall och producentansvarsmaterial i Borås. Beräkningarna har 
genomförts i form av en systemanalys där inte bara utsläppen i Borås inkluderas, utan också föränd-
ringar i utsläppen i omvärlden till följd av förändringar i avfallshanteringen i Borås. 

Figur 15 visar hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika scenarierna i förhållande till Referens-
scenariot. Resultaten illustreras utslaget per person i Borås år 2023. 

 

 

Figur 15 Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 

Observera att figuren visar både direkta utsläpp som sker vid hanteringen av uppkommet avfall (in-
samling och transporter, rötning & gashantering samt förbränning) och indirekta utsläpp som tar hänsyn 
till påverkan utanför Borås. Dessa indirekta utsläpp beräknas i respektive scenario beroende på hante-
ringen i Borås enligt följande: 

- Produktion av kärl: Utsläpp vid produktionen av kärl som används vid insamlingen i de olika 
scenarierna. Här förutsätts att kärlen går till materialåtervinning efter att de har tjänat ut. 

- Produktion av påsar: Utsläpp vid produktionen av påsar som används vid insamlingen i de 
olika scenarierna. 

- Alternativ elproduktion: I Referensscenariot är nettoelproduktionen (elproduktion - elkon-
sumtion) störst. Därmed tillkommer utsläpp för alternativ elproduktion i övriga scenarier för 
att göra scenarierna jämförbara.     

- Alternativ materialproduktion: Alla scenarier innebär att förpackningar och tidningar material-
återvinns, vilket i sin tur leder till reduktion av utsläpp från produktion från jungfruliga råvaror. 
Den totala mängden till materialåtervinning är störst i scenario Flerfack+.  

- Alternativ behandling av import: I scenario Flerfack+ sker den största utsorteringen av 
material, vilket i sin tur ökar importen av avfallsbränsle i störst omfattning för att hålla energi-
produktionen från energiåtervinningen konstant. Därmed undviks störst mängd alternativ av-
fallsbehandling i form av deponering och tillhörande utsläpp i detta scenario.  
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- Alternativa drivmedel: Scenarierna Tvåkärl, Flerfack och Flerfack+ innebär störst fordonsgas-
produktion. Dessa scenarier innebär därför att störst produktion och användning av alterna-
tiva drivmedel (bensin och diesel) och tillhörande utsläpp kan undvikas.  

De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ som minskar utsläppen med 27 respektive 
47 kg CO2e/person, år jämfört med Referensscenariot. Resultatet är helt avhängigt vilken utsorterings-
grad som uppnås, och störst betydelse har utsorteringen av plast.  

Restavfallssorteringen i scenario Flerfack+ innebär framförallt ökad utsortering av plast jämfört med 
scenario Flerfack. Utsorteringen av plast ger tre nyttor ur klimatperspektiv:  

1) De direkta utsläppen från energiåtervinningen minskar 
2) Utsläpp från alternativ materialproduktion av plast från jungfruliga råvaror minskar 
3) Utsläpp från alternativ behandling (deponering) av det importerade avfallsbränslet som ersätter 

plasten minskar. 

Sammanlagt innebär scenarierna Flerfack och Flerfack+ att utsläppen minskar med cirka 3 200 ton 
CO2e/år respektive knappt 5 600 ton CO2e/år. 
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5 Prognos för klimatbokslut 2023 och effekten 
av nytt insamlingssystem 

I detta kapitel presenteras Borås Energi och Miljös klimatbokslut. Klimatbokslutet visar klimatpåverkan 
för hela BEM, både den direkta klimatpåverkan från den egna verksamheten och den indirekta klimat-
påverkan som BEM orsakar i andras verksamheter. Klimatbokslutet visar därigenom vilken nettoklimat-
påverkan som BEM ger upphov till i samhället. Den bakomliggande metoden för beräkningar brukar 
benämnas ”systemperspektivet” alternativt ”konsekvensperspektivet”. Detta är en ambitiös och omfat-
tande beräkning och resultaten skiljer sig markant från den mer vanligt förkommande metoden det så 
kallade ”bokföringsperspektivet”. Klimatbokslutet beskrivs mer utförligt i ”Klimatbokslut 2017 – Borås 
Energi och Miljö” samt ”Klimatbokslut – Fördjupning”.  

Presentationen i detta kapitel ger en kort beskrivning av det klimatbokslut som togs fram för verksam-
hetsåret 2017. Därefter presenteras en prognos för 2023 års klimatbokslut som har tagits fram inom 
ramen för detta projekt. Slutligen ges en beskrivning av hur ett utvecklat insamlingssystem för avfall i 
form av scenario Flerfack påverkar BEMs klimatbokslut för år 2023. 

Sammanfattning av resultaten: 
BEMs klimatbokslut förbättras tydligt år 2023 jämfört med 2017. Totalt förbättras klimatbokslutet 
med 12 600 ton CO2e/år, vilket innebär 7 % lägre nettoklimatpåverkan år 2023 jämfört med 2017. 
Förbättringen ges i huvudsak från att EMC går i full drift. Man bör observera att även omvärlden till 
BEM förbättras under denna period vilket får stor påverkan på klimatbokslutet. Klimatbokslutet 
jämför BEMs produkter och tjänster med den alternativa produktionen i omvärlden och prognosen 
visar att BEMs utveckling mot lägre klimatpåverkan är snabbare än motsvarande i omvärlden. (Om 
BEM inte skulle utveckla sin verksamhet utan istället ha kvar samma tekniska system och produktion 
år 2023 som för år 2017 skulle klimatbokslutets resultat försämras med 63 000 ton CO2e/år eller 35 
%.) 

Alternativet till nytt insamlingssystem med utökad fastighetsnära insamling i form av scenario Fler-
fack resulterar i en tydligt lägre klimatpåverkan. Klimatnyttan av att återvinna material och därmed 
minska användningen av jungfruliga råvaror är betydelsefull för samhällets klimatpåverkan. Dock 
ger det nya insamlingssystemet en relativt liten påverkan på BEMs klimatbokslut. Orsaken är att 
BEMs avfallshantering är en betydligt mindre verksamhet jämfört med företagets energiproduktion.   
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5.1 Klimatbokslut 2017 
I Figur 16 visas BEMs klimatbokslut för 2017. Figuren visar att BEMs utsläpp (tillförd klimatpåverkan) är 
lägre än summan av de utsläpp som undviks tack vare de produkter och tjänster som företaget levererar 
(undviken klimatpåverkan). Totalt bidrog Borås Energi och Miljö till att 178 000 ton koldioxidekvivalen-
ter (CO2e)5 inte släpptes ut under 2017. Figuren är hämtad från rapporten ”Klimatbokslut 2017 – Borås 
Energi och Miljö”. 

 

Figur 16 BEMs klimatbokslut för år 2017. 

Att det undviks så pass stora utsläpp beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Borås Energi 
och Miljös verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av 
Borås Energi och Miljö och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el, kyla, fordonsdrivmedel, 
material via återvinning och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om Borås Energi och Miljö 
finns eller inte. Vi vet att alternativ produktion av dessa nyttigheter också kommer att ge upphov till en 
klimatpåverkan. Att ersätta andra och sämre alternativ har varit, och är fortfarande, en av orsakerna till 
att vi har kommunala energiföretag. Att de totala utsläppen blir lägre med Borås Energi och Miljös verk-
samheter innebär att företaget producerade de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan 
än den alternativa produktionen6 under 2017. För mer detaljer kring beräkningarna, se rapporten ”Kli-
matbokslut 2017 – Borås Energi och Miljö”. 

5.2 Klimatbokslut 2023 
Inom ramen för detta projekt har en prognos tagits fram för 2023 års klimatbokslut. Prognosen tar hän-
syn till både hur BEMs verksamhet planeras att förändras fram till 2023 och hur omvärlden förändras. 
Förändringarna i bägge dessa system måste ingå i beräkningarna för att få fram en korrekt prognos.  

Prognosen för 2023 presenteras i den följande texten stegvis. Först beskrivs hur förändringarna i om-
världen kommer att påverka klimatbokslutet och därefter hur utvecklingen av Borås verksamhet påver-
kar klimatbokslutet. Första steget, förändringar i omvärlden, presenteras i Figur 17. Den övre bilden i 

 
 

5 Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusga-
ser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.  

6 Den alternativa produktionen utgörs av realistiska och ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ. Om valet av alternativ me-
tod och dess prestanda inte är självklar har den mest klimateffektiva alternativet valts för att säkerställa att inte energiföreta-
get överskattar klimatnyttan av sin egen verksamhet. 
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Figur 17 visar BEMs klimatbokslut för 2017 och den nedre bilden visar ett fiktivt klimatbokslut för 2023. 
I det fiktiva klimatbokslutet för 2023 så är BEMs tekniska system och verksamheter samma år 2023 som 
för år 2017. Det enda som har förändrats mellan dessa två fall är omvärldens utveckling. Viktiga föränd-
ringar i omvärlden är t.ex. lägre klimatpåverkan från kraftsystemet och lägre utsläpp från deponering av 
avfall. Eftersom vi vet att BEMs verksamhet kommer att förändras fram till 2023 så är resultatet i den 
nedre bilden i Figur 17 inte en prognos för år 2023, därför benämns detta resultat som ”fiktivt klimat-
bokslut 2023”.  

Orsaken till att resultatet ändå har beräknats är för att illustrera hur stor effekt som omvärldens utveckl-
ing har för BEMs klimatbokslut. Eftersom BEMs verksamhet är identisk i dessa två fall så visar skillnaden 
mellan de två resultaten hur enbart förändringarna i omvärlden kommer att påverka klimatbokslutets 
resultat. Jämförelsen visar att förändringarna i omvärlden får en mycket tydlig påverkan på resultatet 
och att denna förändring bidrar till att klimatnyttan från BEMs verksamhet minskar. Minskningen beror 
på att den alternativa produktionen i omvärlden som BEMs produkter och tjänster konkurrerar med blir 
allt bättre, dvs får allt lägre klimatpåverkan. Man bör observera att detta är en positiv utveckling för 
samhället även om BEMs klimatnytta minskar. 

Slutsats: 
Omvärlden utvecklas stadigt mot allt lägre klimatpåverkan (framförallt elsystemet). Om BEMs verk-
samhet inte skulle utvecklas framöver kommer klimatnyttan med BEMs verksamhet gradvis att 
minska. 

 

 

 

 
Figur 17 Den övre bilden visar BEMs klimatbokslut 2017 medan den nedre bilden vi-
sar ett fiktivt klimatbokslut 2023. Utfallet används endast för jämförelse. Den nedre 
bilden visar samma verksamhet och tekniska system som fanns år 2017 men med en 
prognos för 2023 års omvärld till BEM. 
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I nästa steg i presentationen visas hur enbart utvecklingen av BEMs tekniska system och verksamhet 
påverkar resultatet i klimatbokslutet. Detta åskådliggörs i Figur 18. I bägge bilderna används 2023 års 
omvärld men med skillnaden att i den övre bilden studeras 2017 års verksamhet och i den nedre bilden 
2023 års verksamhet (exklusive förändringar av insamlingssystemet för hushållens säck- och kärlavfall). 
Skillnaden i resultat mellan dessa två fall visar därmed hur enbart BEMs system kommer att utvecklas 
(exklusive förändrat insamlingssystem). Resultatet visar på en kraftig förbättring av resultatet. Det som 
framförallt påverkar resultatet är drifttagandet av nya EMC. 

Slutsats: 
Tack vare planerad utveckling av BEMs verksamhet (framförallt EMC) minskar nettoklimatpåverkan 
år 2023 med 66% (75 700 ton CO2e) jämfört med ett fall där man inte förändrar verksamheten (dvs 
2017 års verksamhet).  

 

 

 

 
Figur 18 Den övre bilden visar ett fiktivt klimatbokslut 2023. Utfallet används endast 
för jämförelse. Den övre bilden visar samma verksamhet och tekniskt system som 
fanns år 2017 men med en prognos för 2023 års omvärld till BEM. Den nedre bilden 
visar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023. Prognosen gäller för verksamhet, tek-
niskt system och omvärld för år 2023. 

 

 

I det sista steget presenteras de två verkliga utfallen, först klimatbokslutet för 2017 (den övre bilden i 
Figur 19) och därefter prognosen för klimatbokslutet 2023 (den nedre bilden i Figur 19). Resultaten visar 
på en tydlig förbättring av klimatbokslutet, totalt minskar nettoklimatpåverkan med 7 %. Man kan dock 
konstatera utifrån den tidigare beskrivningen i detta kapitel att en stor del av BEMs utveckling (framför-
allt EMC) inte syns i klimatjämförelsen eftersom även omvärlden utvecklas under denna period. Utan 
den tekniska utvecklingen hade BEMs klimatbokslut försämrats med 63 000 ton CO2e/år, motsvarande 
35 %. 
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Slutsats: 
Klimatbokslutets resultat förbättras under perioden 2017-2023. Nettoklimatpåverkan minskar med 
7% (12 600 ton CO2e). Detta innebär att den klimatnytta som BEM bidrar med genom företagets 
utveckling är större än den klimatnytta som man förlorar på grund av att omvärlden blir bättre. 

 

 

 

 
Figur 19 Den övre bilden visar BEMs klimatbokslut för 2017 medan den nedre bilden 
visar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023. Prognosen gäller för verksamhet, tek-
niskt system och omvärld för år 2023. 

 

 

5.3 Utvecklad avfallsinsamling  
I Figur 20 presenteras hur den föreslagna utvecklingen av avfallsinsamlingen i scenario Flerfack påverkar 
BEMs klimatbokslut. Figuren presenterar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023 med respektive utan 
den föreslagna förändringen av avfallsinsamlingen. Detta visar samma nettoförändring som Figur 15, 
men nu illustrerat hur det påverkar BEMs klimatbokslut. 

Som beskrivits i tidigare kapitel så innebär förändringen att ytterligare avfall kommer att källsorteras när 
man går från dagens optiska sortering till fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Den utökade källsorte-
ringen bidrar till att mer material kan återvinnas vilket ersätter produktion med jungfruliga råvaror. 
Materialåtervinningen är betydelsefull för att minska samhället klimatpåverkan. Dock ger den förslagna 
förändringen endast en relativt liten förändring av BEMs klimatbokslut. Huvudorsaken till detta är att 
avfallshanteringen är en betydligt mindre verksamhet jämfört med BEMs energiproduktion. Dessutom 
är just energiproduktionen mycket betydelsefull för klimatpåverkan.  
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Figur 20 BEMs klimatbokslut för år 2023. Figuren presenterar två utfall; ett med ett nytt utvecklat insamlingssy-
stem för avfall (scenario Flerfack) och ett med dagens insamlingssystem (Referensscenariot). 

Om man enbart studerar skillnaden mellan de två fallen i Figur 20 så framgår tydligare hur förslaget till 
nytt insamlingssystem kommer att påverka klimatbokslutet. Detta presenteras i Figur 21. De tre delar 
som bidrar mest till att klimatpåverkan minskar är: 

1. Den utökade materialåtervinningen ersätter nyproduktion med jungfruliga råvaror. De utsläpp 
som sker uppströms för att ta fram dessa råvaror undviks tack vare återvinningen. (mörkbrun 
stapel, indirekta utsläpp) 
 

2. Genom att mer avfall går till materialåtervinningen minskar mängden avfall som energiåter-
vinns. Den energiåtervinningskapacitet som då friläggs tack vare materialåtervinningen kommer 
att användas för energiåtervinning av annat avfall. När energiåtervinningskapacitet ökar i Sve-
rige får vi en ökad import av avfall och därmed undviks deponering av avfall. Klimatnyttan av att 
undvika deponering är tydlig och betydelsefull för beräkningarna för Borås insamlingssystem. 
(ljusbrun stapel, indirekta utsläpp) 
 

3. Tack vare det nya insamlingssystemet minskar mängden plast som energiåtervinns. Nästan all 
plast tillverkas av fossilolja och den minskade förbränningen av plast leder till minskade fossila 
utsläpp i rökgaserna från avfallsförbränningen. (Blå stapel, direkta utsläpp) 

Netto minskar de klimatpåverkande utsläppen med cirka 3 200 ton CO2e genom scenario Flerfack. 

Slutsats: 
Förslaget till nytt insamlingssystem med utökad fastighetsnära insamling i flerfackskärl (scenario 
Flerfack) resulterar i en tydligt lägre klimatpåverkan. Klimatnyttan av att återvinna material och där-
med minska användningen av jungfruliga råvaror är betydelsefull för samhällets klimatpåverkan. 
Dock ger det nya insamlingssystemet endast en relativt liten påverkan på BEMs klimatbokslut. Or-
saken är att BEMs avfallshantering är en betydligt mindre verksamhet jämfört med företagets ener-
giproduktion.   
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Figur 21 Förändringen i BEMs klimatbokslut för år 2023 som ges från det nya förslaget av utökad avfallsinsamling 
(scenario Flerfack). 
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Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 

insamling av förpackningar och tidningar  

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 

med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 

plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 

Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 

innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 

avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 

har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 

tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 

investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 

en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 

kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 

nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 

och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 

beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 

plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 

kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 

förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 

bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 

insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 

ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 

visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 

in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 

separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 

insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 

insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 

besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 

avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 

förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 

2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 

om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 

regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 

producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 

förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 

förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 

den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 

minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 

förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 

och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 

hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 

bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nya insamlingssystemet 

med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 

kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 

80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med det nya kärlen. 

Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 

har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 

av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 

energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 

förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 

Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 

detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 

i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 

chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 

gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 

av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 

verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 

informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 

nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 

 

Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 

införandeprojekt inledas under senhösten 2020 och fortsätta in under våren 

2021. 20 000 hushåll i Borås kommer då att förses med två nya fyrfackskärl 

med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 

obligatoriskt för alla villor, fritidshus, radhus och mindre flerfamiljshus inom 

Borås Stad.  Där varje hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 

10 avfallssorter bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- 

papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas. De större 

flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som miljöhus och 

underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, detta för att nå 

det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära insamling av 

förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 

företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 

Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 

börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 

tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 

kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 

och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 

insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 

där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås 

både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 

till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 

införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att 

sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 

alla större flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall 

och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. 

De kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare 

för större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 

restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 

den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 

tvåkärl kommer det också inventeras vilka större flerfamiljshus och 

verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och tvärtom.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 

på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 

att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 

delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-

organisation med ansvarsområden och ansvarig. En ny distriktomläggning 

kommer att göras med nya distrikt och nya rutter samt en plan för 

monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på distrikten 

samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering 

av kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem 

Future och Mobile skall också göras under detta år. Information och 

kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de första 

hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i 

cirka ett år och många boråsare känner till eller vet någon som har systemet 

eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har 

även fått positiv feedback på den information vi har gett ut i testområdena 

och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar kommer att anordnas i varje 

distrikt för att möta alla kunder som har frågor och funderingar. Kommuner 

som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på information och 

kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att informationen 

och kommunikationen är A och O i projektet. Monteringen och utkörningen av 

alla kärlen kommer att ske successivt och ett område i taget, planen är att 

dela upp Borås i de distrikten som kommer att tas fram i den nya 

distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 

projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 

lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 

abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 

klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 

att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 

som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 

positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 

bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 

och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 

och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 

administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 

Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 

papperspåse för matavfallet. Samt sluta att dela ut den vita påsen för 
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restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 

köpa själva.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 

det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 

vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 

plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 

att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 

förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 

kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 

biogödsel som spridds ut på åkrar runt omkring Borås. Vid årsskiftet till 2020 

kommer också att kraven på synlig förordningar i biogödsel bland annat plast 

att skärpas och vi kommer få svårt att följa de om vi inte tar bort plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 

plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 

orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 

underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 

papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 

för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 

årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 

hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 

kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 

hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 

avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 

tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 

anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera kommuner som 

har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 

som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 

arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 

kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 

Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 

Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 

in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 

liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 

alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 
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idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 

på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 

plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 

kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 

framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 

med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 

systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  

Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 

också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 

vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 

det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 

plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 

plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 

framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 

konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 

dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 

papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 

även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 

omkringliggande åkrar.   

 



 

 

 

 www.borasem.se 

BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor) 

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 

POSTADRESS   

Box 1713                           

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00 

FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 

ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

 

Prisutvecklingen för avfallshantering 

 

Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 

inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 

investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 

montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 

finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 

investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 

insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 

kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 

beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

Återvinningstaxan – förändring  

Med nya insamlingsfordon, nya kärl, en bättre service och tillgänglighet med 

insamling av förpackningar och tidningar kommer kostnaderna att öka för 

kunderna. För dagens standard kärl på 190 L blir det en höjning på 15% 

vilket motsvarar 370 kr per år, 31 kronor per månad. Villakunderna i Borås 

kommer att få en höjning mellan 536 kr till en minskning på 120 kronor (En 

förändring på +24% till -4%), beroende på vilken kärlstorlek kunden har 

idag. 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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Med regeringens förordningar om bostadsnära insamling förtydligas också att 

kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar ska tillhandahålla 

producenterna. Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är 

en av organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 

insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamling av 

förpackningar och tidningar.  

Kärl typ Dagens taxa Ny taxa Procent 

höjning 

Kronor/år Kronor/månad 

130 L (37%) 2 264 kr 2 800 kr 24% 536 kr 44 kr 

190 L (43%) 2 430 kr 2 800 kr 15% 370 kr 31 kr 

240 L (16%) 2 550 kr 2 800 kr 10% 250 kr 21 kr 

370 L (3%) 2 920 kr 2 800 kr -4% -120 kr -10 kr 
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

att          rekommendera kommunstyrelsen att utöka investeringsplanen för     

bolaget med 144 400 tkr i syfte genomföra projekt ”Nytt 

insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar”. 

att          vid avfallsinsamlingen hos hushållen införa ytterligare 

utsorteringsfraktioner för att reducera miljöpåverkan och minska 

resursanvändningen i enlighet med Avfallsplanens intention. 

att          under förutsättning att Kommunfullmäktiga godkänner förslaget, ge 

VD i uppdrag att genomföra projekt ”Nytt insamlingssystem för 

hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 

tidningar” till en maximal kostnad av 144 400 tkr 

 

 

Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Ewa Bideberg 

Tf VD 

 

Bilagor  

• Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  

• Profu rapport 2019. PDF. 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Finansiering för Marketplace Borås 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd med 3,5 miljoner sek för 

verksamhetsåret 2020. Stödet fördelas på 2 miljoner i driftstöd samt 1,5 

miljoner till DO-tank enligt tidigare år. 

Medlen tas ur näringslivsenhetens budget samt från tidigare öronmärkta medel i 

2017 års bokslut.        
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Finansiering för Marketplace Borås 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd med 3,5 miljoner sek för 

verksamhetsåret 2020. Stödet fördelas på 2 miljoner i driftstöd samt 1,5 

miljoner till DO-tank enligt tidigare år. 

Medlen tas ur näringslivsenhetens budget samt från tidigare öronmärkta medel i 

2017 års bokslut.        

Sammanfattning  

Finansiering för Marketplace Borås 2020 

Marketplace Borås har spelat en viktig roll i arbetet med att återge Borås 

statusen som Sveriges och Norra Europas ledande kluster för mode och textil, 

efter de tuffa åren på 60, 70 och 80-talen. Genom att dels vara en nyckelaktör i 

skapandet av Textile Fashion Center och dels vara en samlande kraft för det 

textila näringslivet har Marketplace Borås bidragit till att Borås textila identitet 

stärkts, både nationellt och internationellt. Idag ifrågasätts inte Borås centrala 

roll i det som har med textil och mode att göra i Sverige. Marketplace Borås, 

som nätverk och samlande organisation för klustret,  har också varit starkt 

bidragande till att de textila företagen, som överlevde tekokrisen, återfått sitt 

självförtroende, sin stolthet och expansionsvilja. Tillsammans i branschen har 

textilföretagen vänt utvecklingen och utvecklas nu starkt, äldre företag växer 

och utvecklas samtidigt som nya företag startas och vinner terräng. Borås har 

återigen blivit ”Sveriges textila huvudstad”. För Borås som stad och för våra 

invånare betyder detta naturligtvis fler jobb, högre löner och ett ökat välstånd. 

Dessutom är detta otroligt viktigt för våra närliggande kluster, e-handeln och de 

kreativa näringarna som är starkt länkade till utvecklingen inom textil. 

Tillsammans stärker de varandra och ökar tillgången på välutbildad arbetskraft, 

skapar fler arbetstillfällen och stärker framtidstron i alla branscher i staden.  

Borås ses numera som ett föredöme och ett framgångsexempel och inte som en 

”krisort”. Att förändra bilden av en stad och en region är ett gemensamt och 

långsiktigt arbete och kräver hårt arbete och stor skicklighet. När det gäller 

arbetet inom det Textila klustret har Marketplace Borås och Textile Fashion 

Center spelat en central roll. Värdet av en sådan omvandling kan knappast 

överskattas. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(5) 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Finansiering för Marketplace Borås 2020 

Marketplace Borås har spelat en viktig roll i arbetet med att återge Borås 

statusen som Sveriges och Norra Europas ledande kluster för mode och textil, 

efter de tuffa åren på 60, 70 och 80-talen. Genom att dels vara en nyckelaktör i 

skapandet av Textile Fashion Center och dels vara en samlande kraft för det 

textila näringslivet har Marketplace Borås bidragit till att Borås textila identitet 

stärkts, både nationellt och internationellt. Idag ifrågasätts inte Borås centrala 

roll i det som har med textil och mode att göra i Sverige. Marketplace Borås, 

som nätverk och samlande organisation för klustret,  har också varit starkt 

bidragande till att de textila företagen, som överlevde tekokrisen, återfått sitt 

självförtroende, sin stolthet och expansionsvilja. Tillsammans i branschen har 

textilföretagen vänt utvecklingen och utvecklas nu starkt, äldre företag växer 

och utvecklas samtidigt som nya företag startas och vinner terräng. Borås har 

återigen blivit ”Sveriges textila huvudstad”. För Borås som stad och för våra 

invånare betyder detta naturligtvis fler jobb, högre löner och ett ökat välstånd. 

Dessutom är detta otroligt viktigt för våra närliggande kluster, e-handeln och de 

kreativa näringarna som är starkt länkade till utvecklingen inom textil. 

Tillsammans stärker de varandra och ökar tillgången på välutbildad arbetskraft, 

skapar fler arbetstillfällen och stärker framtidstron i alla branscher i staden.  

Borås ses numera som ett föredöme och ett framgångsexempel och inte som en 

”krisort”. Att förändra bilden av en stad och en region är ett gemensamt och 

långsiktigt arbete och kräver hårt arbete och stor skicklighet. När det gäller 

arbetet inom det Textila klustret har Marketplace Borås och Textile Fashion 

Center spelat en central roll. Värdet av en sådan omvandling kan knappast 

överskattas. 

 

I enlighet med beslut i KS 2018-10-01 §428 har Marketplace Borås verksamhet 

under 10 år utvärderas. Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna. 

 

Marketplace Borås har nu verkat framgångsrikt i 10 år och mycket har 

förändrats till det bättre under de här åren. Det hindrar dock inte att det även 

finns ett antal utmaningar som behöver hanteras. Av de sju huvudspår som 

drogs upp i skapandet av Marketplace Borås 2009 har några försvagats och 

några har helt eller delvis tagits över av andra aktörer.  

 

De sju huvudspåren är: 

1. Affärsstödjande aktiviteter som mässor, matchmaking, bjuda in 

utländska företag etc. 

2. Servicehöjande aktiviteter som ökar tillgången till 

underleverantörer och tjänsteföretag som fotografer, webbyråer, provsömnad 

etc. 



Borås Stad 
  Sida 

3(5) 

 

 

3. Nätverksstärkande aktiviteter som ökar de interna kontakterna 

och det inbördes förtroendet mellan företagen i klustret genom att stärka de 

personliga relationerna.  

4. Kunskaps- och omvärldsstärkande aktiviteter som stärker 

företagens kunskaper om och beredskap inför framtiden. 

5. Återväxtstärkande aktiviteter som stöder inflödet av nya företag i 

klustret. 

6. Kompetensstärkande aktiviteter för att säkra tillgången på 

utbildad arbetskraft och kunskapsuppbyggnaden genom forskning. 

7. Klustermarknadsförande aktiviteter som ökar kännedomen om 

klustret, ingående företag och om Borås. 

 

Marketplace Borås har under åren dragits med bristande finansiering och 

problem att hitta rätt kompetenser. Detta har lett till att Marketplace Borås 

ibland har upplevts som otydligt och inte tillräckligt ”vasst”. Antalet 

medlemmar i den ekonomiska föreningen har också minskat något. 

Marketplace Borås behöver därmed en nystart under de kommande åren, ett 

strategiskt omtag för att tillsammans med företag och Borås Stad lyfta 

klusterarbetet till nästa nivå och skapa förutsättningar för ytterligare minst tio år 

av fortsatt arbete för att stärka Borås som Sveriges och Norra Europas textila 

centrum. Att vi agerar långsiktigt i arbetet med våra kluster är nödvändigt för 

att säkra uppnådda resultat och ge näringslivet stabila förutsättningar för 

fortsatt expansion och framtidstro. 

 

Tre frågor står i centrum för det strategiska arbetet: 

1. Vilka av de ursprungliga sju huvudspåren skall MpB fokusera på i 

framtiden? 

2. Vilka av de sju huvudspåren kan helt eller delvis tas över av andra 

aktörer? 

3. Hur säkerställs Marketplace Borås behov av finansiella och 

kompetensmässiga resurser?  

 

 

• Vilka av de ursprungliga sju huvudspåren skall MpB fokusera på i 

framtiden? 

De huvudspår som i dagsläget arbetas minst med, både från MpB:s sida och 

från andra organisationers håll är punkt ett ”Affärsstödjande” och punkt två 

”Servicehöjande”. Här behöver MpB ta fram strategier för hur dessa områden 

kan stärkas så att det textila klustret som helhet blir starkare.  
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Huvudspår tre, Nätverksstärkande, är kanske det som fungerar bäst i dagsläget 

och här behöver MpB fortsätta att utveckla det arbete som redan görs.  

Det sista huvudspåret, Klustermarknadsförande, är däremot eftersatt både av 

MpB och andra aktörer. Här behöver man hitta former för att lyfta kunskapen 

om Borås textila identitet ännu starkare, gärna i nära samverkan med företag, 

andra organisationer och Borås Stad. 

 

• Vilka av de sju huvudspåren kan helt eller delvis tas över av andra 

aktörer? 

Inom huvudspår fyra ”Kunskaps- och omvärldsstärkande”, fem 

”Återväxtstärkande” och sex ”Kompetenstillgångsstärkande” är MpB inte 

längre ensamma om att vara engagerade. När det gäller huvudspår fyra och sex 

är till exempel Textilhögskolan och Nordiska Textilakademin också aktiva. När 

det gäller återväxten av företag är till exempel Inkubatorn och Drivhuset aktiva 

tillsammans med ALMI och Nyföretagarcentrum. Inom dessa områden 

behöver MpB föra en dialog med övriga aktörer och hitta bästa möjliga former 

för samarbete för att på bästa möjliga sätt driva respektive huvudspår framåt. 

Inte minst behöver MpB arbeta för att stärka samarbetet med högskolan 

inklusive Science Park Borås. 

 

• Hur säkerställs Marketplace Borås behov av finansiella och 

kompetensmässiga resurser? 

För att kunna fortsätta det goda jobb som gjorts och görs, och bli ännu vassare 

i framtiden, behöver MpB:s tillgång till finansiering och kompetens säkerställas. 

Detta behöver ske genom att Borås Stad, Högskolan i Borås och 

medlemsföretagen i MpB tillsammans analyserar vad respektive part kan bidra 

med. Alla inblandade har mycket att tjäna på att Borås textila kluster fortsätter 

stärkas, därför behöver alla parter vara med och bidra utifrån sina unika 

förutsättningar. 

 

 

Med dessa frågor besvarade kan Marketplace Borås fortsätta sitt viktiga 

uppdrag att stärka det textila klustret, de textila företagen och därmed en viktig 

del av Borås näringsliv under ytterligare många år framåt. 

 

 

Marketplace Borås har under de senaste åren delfinansierats av staden med ett 

stöd på 3,5 miljoner sek, dessa medel disponeras som verksamhetsstöd till 

klustret 2 miljoner sek samt medfinansieringsstöd för det gemensamt drivna 

projektet med Science Park, DO-tank, med 1,5 miljoner sek. 
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Marketplace Borås omsätter totalt drygt 8 miljoner sek årligen. Merparten av 

klustrets finansiering sker genom medlemsavgifter från företagen, egen 

affärsverksamhet och egna drivna projekt. Marketplace bedriver  sin 

verksamhet på ca 3100 kvadratmeter yta i Textile Fashion Center och bedriver 

därmed en betydande verksamhet i huset. 

 

 

Kommunstyrelsen noterar att Marketplace Borås är navet i det textila klustrets 

verksamhet och utveckling och beslutar bevilja stöd med 3,5 miljoner sek för 

verksamhetsåret 2020. Stödet fördelas på 2 miljoner i driftstöd samt 1,5 

miljoner till DO-tank enligt tidigare år. 

Medlen tas ur näringslivsenhetens budget samt från tidigare öronmärkta medel i 

2017 års bokslut. 

 

Under 2020 görs en genomlysning av den totala organisationen av stadens 

insatser i Textile Fashion center, omfattande Marketplace Borås, Proteko, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i syfte att om möjligt effektivisera stadens 

insatser i Textile Fashion center inför kommande år. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Marketplace Borås 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 
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Datum 

2020-02-17 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00415 214 

  

 

Samrådsyttrande för detaljplan för Kristineberg, 

Gisseberget 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Gisseberget 1 ligger i Kristinebergs centrum och avgränsas av Lars Kaggsgatan 

mot nordöst och Kristinegränd mot norr.  

Befintlig bebyggelse inom planområdet består av en envåningsbyggnad med 

förskola och en byggnad i 2-3 våningar som innehåller bibliotek, fritidsgård och 

träningslokal.  

Planförslaget ger möjlighet att bygga ca 100 lägenheter i 4-7 våningar längs med 

Lars Kaggsgatan. I byggnaden föreslås även centrumfunktioner för att ge 

möjlighet till bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranter. Planen föreslår 

även byggnation av skola/förskola och ett vård- och omsorgsboende samt 

bostäder på kommunal mark i den nordvästra delen av området. Ambitionen är 

att bygga en förskola med sex avdelningar för ca 120 barn.   

Förslaget innebär en förtätning utmed ett strategiskt viktigt stråk med god 

kollektivtrafikförsörjning och bra gång- och cykelmöjligheter till centrala Borås. 

Bostadsförtätning i sådana stråk stärker förutsättningarna för mer gång-, cykel- 

och kollektivtrafiktrafik inom staden. Det är positivt för miljö, hälsa och 

trygghet och möjliggör utveckling av småskalig lokal service. Ur socialt 

perspektiv är det positivt med ett bostadstillskott på Kristineberg. Det bidrar till 

att binda samman stråket mellan stadskärnan och de södra delarna av staden. 

Byggnadens placering längs med gatan bidra till ett bättre gaturum som känns 

mer urbant än om byggnaden hade placerats en bit ifrån vägen.  

Användningsgränserna i planen är väldigt kurviga och täta och kan behöva ses 

över för att underlätta för fastighetsbildning.                

Beslutsunderlag 

1. Plankarta detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 med flera, 20191023 

2. Planbeskrivning detaljplan för Kristineberg Gisseberget 1 med flera, 

20191021 

3. Inbjudan till samråd för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, 

20191216    
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2452 
BN2017-862  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 
1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 december–27 januari. Med hänsyn till julen 
har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt. 
 
Syfte och område 
Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg 
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på 
våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns även på Kristinebergs 
bibliotek. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar 
vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3, Borås, 14 
januari kl. 17.00–19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på 
frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-862), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tel: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se 
Plankonsult Saeed Ebrahimabadi , tel: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-12-16  

mailto:jacob.kastrup.haagensen@boras.se
mailto:saeed.ebrahimabadi@ramboll.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Detaljplan för Kristineberg

Gisseberget 1 m.fl .

BN 2017-862

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver
ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområ-
det.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens huvudsyfte är att ge möjlighet att förtäta och
omvandla det befi ntliga Kristineberg centrum. Detta ska
göras genom planläggning av fl erbostadshus, centrumfunk-
tioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende (Våbo).
Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom
planområdet.

Planområde
Området ligger i Kristinbergs centrum och avgränsas av Lars
Kaggsgatan mot nordöst och Kristinegränd mot norr. Plan-
området avgränsas av skogsmark mot söder. Marken omfattas
av fastigheterna Gisseberget 1, Gässlösa 5:71, Gerumsberget
1 och del av Gässlösa 5:1 varav Gisseberget 1 är i privat ägo.
Områdets yta är cirka 3,5 ha.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är stadsplan P627 som
antogs 1974. Gällande plan tillåter handel och allmänt
ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 i beslut §508 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Gisseberget 1 m.fl .

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut
§ SBN 2017-302 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om
positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 § 264 att
utöka uppdraget så att ett nytt vård- och omsorgboende
inryms i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2019
Granskning 1 kvartalet 2020
Antagande 2 kvartalet 2020
Laga kraft 2 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart
är beräknad till 4 kvartalet 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kristineberg är, som namnet antyder, beläget uppe på ett
berg och bebyggt med båda lamellhus från miljonprogram-
mets tid samt radhus och villor, och har därutöver gott om
naturmark. Bebyggelsestrukturen norr om Lars Kaggsgatan
är karakteristisk för miljonprogrammet med avlånga trevå-
nings lamellhus i periferin och 7 stycken högre skivhus mitt
i området. Söder om Lars Kaggsgatan utgörs strukturen av
tätare bebyggelse som omfattas av radhus i två våningar.

Befi ntlig bebyggelse inom planområdet består aven
L-formad byggnad i en våning som huserar förskolan Kristi-
negåden samt en byggnad i 2-3 våningar med en långsträckt
del utmed Lars Kaggsgatan. I denna byggnad ligger
kommunal service såsom bibliotek och fritidsgård, samt en
träningslokal.

Ny bebyggelse
Planförslaget omfattar ett fl ertal funktioner och bebyggelse
såsom bostäder, centrumsfunktioner, förskola och vård- och
omsorgsboende.

Bostäder:
I planområdets nordöstra del inom fastigheten Gisseberget 1
föreslås bostäder i form av fl erbostadshus. Här föreslås även
centrumfunktioner för att ge möjligheter för verksamheter
såsom bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranger. Före-
slagen byggnad är strukturerad runt en halvsluten upphöjd
gård. Parkeringbehovet tillgodoses av ett garage under gården
och byggnaden. Topografi n i detta område tillåter tillgång
till byggnaden från olika håll. Längs med Lars Kaggsgatan är
byggnaden reglerad med olika höjder vilket möjliggör varia-
tion i byggnadsvolymerna. Detta innebär ett våningsantal
mellan 4 och 7. Förslaget omfattar cirka 100 lägenheter.

Skola och vård- och omsorgsboende
Planen föreslår också byggnation av skola/förskola i plan-
områdets nordvästra och centrala delar. Här medges även ett
vård- och omsorgsboende (Våbo) och bostäder. Angöring till
skola/förskola och Våbo kommer att ske via Kristinegränd.
Planförslaget möjliggör även byggnation av bostäder i denna
del av området. Detta är för att öka fl exibiltet i planen.
Ambitionen är att bygga en förskola med sex avdelningar för
cirka 120 barn. Förskolegårdens areal kommer att bli cirka
3000 kvadratmeter.

Planbeskrivning
Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl . Borås Stad, upprättad den 21 oktober 2019
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Fastigheter som omfattas av planområdet. Planområdet markerat med streckad linje. (Underlagskarta: Lantmäteriet)

3D skiss över vad planen tillåter. Föreslagen bebyggelse för bostäder och centrumverksamheter syns till vänster och våbo och förskola till höger av bilden (Källa: Linghoff
Arkitektur och Ramboll)

Möjligt sätt att bygga området enligt förslaget
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Vy från Lars Kaggsgatan mot söder. Bebyggelsen inom planområdet syns på höger av bilden.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs. Bebyggelsen inom planområdet syns på vänster av bilden.

Stadsbild och gestaltning
Områdets stadsbild innehåller element av stadsbyggnad från
1960- och 70-tal, speciellt i bostadsområdet Kristineberg
norr om Lars Kaggsgatan. En rad av 7-vånings skivhus som
ligger på ett avstånd från gatan är ett synligt element från
denna period. Strax norr om gatan fi nns ett avlångt lågbyggt
garage. Därutöver fi nns en gång- och cykelbro som ansluter
Kristineberg till planområdet. Lars Kaggsgatan ger intryck
av en transportled. På norra sidan ligger garage och stora
markparkeringar. Det fi nns en gång- och cykelväg vid denna
sida. Längs med södra sidan av gatan fi nns ingen trottoar
utan körbanan ligger direkt intill en brant slänt bevuxen med
blandade trädarter.

Inom planområdet fi nns två byggnader idag. Strax söder
om Lars Kaggsgatan ligger ett 3-våningshus som huserar
ett gym i bottenvåningen mot gatan. I detta hus fi nns också

kommunala verksamheter som bibliotek och mötesplats
Kristineberg. Mellan huset och Lars Kaggsgatan fi nns en
markparkering (se bilden ovan).  Den andra byggnaden inom
planområdet är förskolan Kristineberg som utgörs av ett
1-våning L-format hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har planuppdrag på förtät-
ning av fastigheten Hunneberg längs med Lars Kaggsgatan.
Gatan har stor potential för att bli en stadsmässig gata genom
att t. ex. använda markparkeringarna på norra sidan av gatan
för exploatering. Skissen ovan visar ett exempel av exploa-
tering inom planområdet och längs med Lars Kaggsgatan.
Planerna för Hunneberget och Gisseberget ska ses som en
helhet som tillsammans förstärker Kristinebergs kopplingar
till omkringliggande stadsdelar.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordväs med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.

Idéskiss om förtätning inom planområde och längs med Lars Kaggsgatan  ( av Richard Matsson, stadsarkitekt Borås Stad)

Vy från Lars Kaggsgatan mot söder med fotomontage på nya bebyggelsen inom planområdet.
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Planförslaget bidrar till att skapa en stadsmässing karaktär.
Detta görs genom uppförande av ny byggnad för bostäder
med centrumverksamhet i bottenvåningen. Gatan kan på
detta sätt bli mer attraktiv för gående/cyklister. Utformning
av bottenvåningen regleras med entréer mot gatan och minsta
andel fönsteryta vid fasaden längs med gatan.

Urbant stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör främ-
jas. Stråken är viktiga för att binda samman centrala staden
med övriga stadsdelar samt möjliggöra för en koncentrerad
stadsutveckling som främjar hållbara transporter. Genom
omvandling till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse
med mer bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en
utveckling till livliga stadsrum som får staden att växa ihop.

Planområdet ligger längs med urbant stråk 11 (US11)
enligt översiktsplan 2018 (ÖP18). Detta urbana stråk går
mellan Druvefors, Kristineberg och Dammsvedjan. Mot
norr ansluter detta stråk till urbana stråket Stadskärnan-
Druverfors vilket är ett av de centrala urbana stråken. ÖP18
säger ätt förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och
Dammsvedjan till centrala staden. Kristinebergs centrum är
utpekat i ÖP:n för att ha potential för utveckling längs med
detta urbana stråk.

Historik och kulturmiljöer
Kristineberg är ett av de storskaliga bostadsområden som
byggdes under miljonprogrammet och stod färdigbyggt
1974.  Miljonprogrammet kännetecknas bl.a. med storskaligt
bostadsbyggande med punkthus och stora skivhus. I Borås
upphörde dock det storskaliga bostadsbyggandet praktiskt
taget i och med textilkrisen omkring 1974.  Bebyggelsestruk-
turen i Kristineberg präglas av den förändring med både
storskaliga skivhus samt täta småhus (Historien om Borås
stadsbebyggelse, 2009) .

Flerfamiljhusområdet på Kristineberg öster och norr om
Lars Kaggsgatan började byggas 1968. Den geometriska
uppbyggnaden, där man kan föreställa sig att den rationella
byggtekniken påverkat husplaceringarna, gårdsbildningarna
och även de vidsträckta parkeringsytorna, är typiska för
miljonprogrammet.

Söder om Lars Kaggsgatan uppfördes en mycket tät grupp-
bebyggelse med totalt 204 radhus 1974-75. Här planerades
ursprungligen fl erbostadshus, men som en konsekvens av den
förändrade efterfrågan som uppstod till följd av textilkrisen i
Borås byggdes istället småhus. De stora parkeringsytorna vid
infarterna till de båda områdena var avsedda att ge gårdarna

en säker och trygg miljö för de boende, särskilt för barnen.
Att de båda områdena utformas efter samma planideal är
tydligt.

Bostäder
Idag fi nns inga bostäder inom planområdet. Planförslaget
medger cirka 100 bostäder i from av fl erbostadshus, samt
cirka 90 lägenheter i vård- och omsorgboendet.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag en förskola, bibliotek och
fritidsgård samt ett gym. Planförslaget medger att dessa
verksamheter kan vara kvar och tillåter även ett vård- och
omsorgsboende vilket innebär att fl er arbetsplatser skapas.

Offentlig service
I nuläget fi nns bibliotek, fritidsgård och förkola inom plan-
området. Planförslaget kommer att tillåta dessa verksamheter
inom området. Kristinebergskolan ligger ca 100 meter söder
om planområdet. Det är en skola från förskoleklass till
årskurs 6. Vårdcentraler fi nns i Borås centrum och i Tranda-
red, Avståndet från planområdet till dessa vårdcentraler är
cirka 1,5 km.

Kommersiell service
En stor livsmedelbutik fi nns i Druvefors cirka 800 meter norr
om planområdet. Det fi nns också en mindre livsmedelsbutik
i Kristineberg bostadsområde nordöst om planområdet.
Gångavstånd till Borås centrum är cirka 1,7 km.

Tillgänglighet
Planområdet är relativt kuperat med en generell lutning
norrut. Den högsta punkten ligger i planområdets södra del,
där fi nns en trädbevuxen kulle med högsta marknivån +167
meter. Detta innebär cirka 13 meter nivåskillnad mellan Lars
Kaggsgatan och den högsta punkten. Området nås idag via
Lars Kaggsgatan/Kristinegränd och en gång- och cykelbro
som ansluter området mot nordost till Kristineberg.

Byggnaderna ska uppfylla Boverkets byggregler beträffande
tillgänglighet. Byggnadernas utformning kommer inte utgöra
ett hinder för personer med funktionshinder.
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Vy från planområdet mot Kristineberg bostadsområde.

Vy från Lars Kaggsgatan mot nordost.

Lars Kaggsgatan syns från Planområdet.
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21 mars kl 15.00

21 mars kl 12.00

21 mars kl 09.30 21 juni kl 09.30

21 juni kl 12.00

21 juni kl 15.00

Ljus- och skuggförhållanden
I bilderna till höger presenteras en solstudie av den del av
planområdet som skall exploateras. Solstudien redovisar
tre tidpunkter på dygnet vid för olika tillfällen under året:
vårdagjämning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. En

del skuggning från ny bebyggelse faller utanför egen
fastighet dock antingen på gata eller natur/parkområden.
Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befi ntliga byggnader och
träd som redan fi nns på platsen.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 11

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot nordväst). Gång- och
cykelvägen mot centrum ligger på högra sidan.

Cykelvägsnät (röda linjer) i anslutning till planområde. Planområdet markerat med
orange färg.

3. Gator och trafi k
Gatunät
Lars Kaggsgatan fungerar som huvudtrafi kled som ansluter
till mindre matargator. Angöring till planområdet görs
genom Kristinegränd. Gatunätet i anslutning till planom-
rådet har från början utformats för biltrafi k och saknar
egenskaper av stadsgata vilket framgår av Lars Kaggsgatans
gaturum.

Kristinegränd är en återvändsgränd som ger angöring till
byggnaden inom Gisseberget 1 och förskola Kristineberg.
Angöring till föreslagen förskola och Våbo kommer också att
göras genom den gatan.

En gång- och cykelbro över Lars Kaggsgatan strax öster
om planområdet kopplar GC-trafi ken från norra delen av
Kristineberg till planområdet och vidare söderut till Kristi-
nebergskolan och den södra delen av Kristineberg.

Gång- och cykeltrafi k
Gång- och cykeltrafi ken från området mot Borås centrum
försörjs med en gång- och cykelväg (GC-väg) längs med
Lars Kaggsgatan. GC-vägen byggdes under 2010-talet och
är tillräckligt bredd. Anslutning väster och söder görs via
kombinerade GC-vägar. Dessa vägar är till största delen
asfalterade och belysta. Inom planområdet ligger också en
GC-väg som kopplar ihop GC-vägar väster om planområdet
till Kristinebergskolan samt norra delen av Kristineberg via
gångbron över Lars Kaggsgatan. Sammanfattningsvis har
planområdet goda förutsättningar för gång- och cykeltrafi k
med GC-vägar i anslutning till centrum och omkringlig-
gande områden.

Cykelparkering
För nya användningar inom planområdet ska cykelparkering
anläggas enligt Borås Stads parkeringsregler (se tabellen på
s. 11). Exakt BTA av olika användningar av planförslaget
kommer att beräknas vid bygglovskedet. Nedan beskrivs en
grovberäkning av behovet för cykelparkering utifrån befi nt-
liga skissunderlag för planen i nuvarande skedet.

Bostäder: För fl erbostadshus behövs 25 cykelparkeringar per
1000 m2 BTA. Planförlaget innebär cirka 10000 m2 BTA för
bosräder som krävs 250 cykelparkeringar

Centrumverksamhet: för uppskattad 100 besökare till
centrumverksamheter (maximalt besöksantal) krävs 25
cykelparkeringar

Skola och vård: För delen av planormådet planlagd för skola
och vård och omsorgsboende beräknas behov av cykelparke-
ring vara cirka 33 där enligt parkeringsreglerna:

Sammanfattningvis ska 310 cykelparkeringar anordnas inom
planområdet. För cykelparkeringsplatser gäller att 30% av
cykelparkeringsplatserna ska fi nnas i nära anslutning till entrén
eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska
fi nnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme
för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhetsför-
råden om avståndskraven uppfylls.
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GC-väg inom planområdet norra del

Befi ntlig parkering inom fastigheten Gisseberget 1

En del av GC-vägen inom planområdet som ligger mellan befi ntliga förskolan och
Gisseberget 1

Tabellen redovisar parkeringstal för detaljplanens användningar. Antalet anges per 1000 m2 BTA om inegt annat anges. (Källa: Borås Stads Parkeringsregler)

Lars Kaggsgatan syns från Gång- och cykelbron (vy mot sydost). GC-vägen mot
centrum ligger på vänstra sidan

Kollektivtrafi k
Planområdets läge ger goda förutsättningar för att förfl ytta
sig med kollektivtrafi k. Närmast busshållplats är Kristineberg
1 belägen cirka 50 meter från planområdet. Hållplatsen
trafi keras av busslinje 7 som avgår varje 8:e minut i högtrafi k.
Restiden till Södra torget och stadens resecentrum är fem och
tio minuter.

Bilparkering
Grundnivån för hur många bilparkeringar som ska anläggas
regleras i Borås Stads parkeringsregler baserat på bruttoarea
(BTA), användningskategori och zon. Parkering för bostäder
och verksamheter inom planområdet ska lösas inom kvarter-
smark.

Borås Stads parkeringsregler omfattar pakeringstal i två kate-
gorier. En för centrala delen och den andra för övriga Borås.
Planområdet ligger i enlighet med parkeringsregler inom
zonen övriga Borås. I tabellen ovan redovisas parkeringstal
per 1000 kvadratmeter BTA för zonen övriga Borås.

Parkeringsbehovet för delen av planområdet där bostäder och
centrumverksamhet föreslås beräknas vara cirka 135 enligt
följande:

10000 m2 BTA fl erbostadshus: 110 bilparkeringar

2000 m2 BTA centrumverksamheter (samligslokal och
gym): 25% av 100 personer (maximalt besöksnatal): 25
parkeringar

För delen av området som anges för skola/förskola och
vård- och omsorgsboende beräknas behovet för bilparkering
vara cirka 50 parkeringsplatser. Beroende på hur områdena
används kommer parkeringsbehovet skifta. Detta tas det
ställning till i samband med respektive bygglov.

Parkeringar till bostäderna föreslås till största delen ordnas i
ett garage inom Gisseberget 1. En del av parkeringsbehovet
från skola/förskola och Våbo kan också lokaliseras i garaget.

Cykel Bil

Flerbostadshus 25 11

Samlingslokal och evenemang 5 % av maximalt besöksantal 12,5 % av maximalt besöksnatal

Kontor 6 16

Tränings- /aktivitetslokal 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximal  besöksantal*

Förskola 15 % av antalet anställda +
12,5 % av antalet elever

45 % av antalet anställda + 15 % av
antalet elever

Samlingslokal och evenmang 5 % av maximalt besöksantal 25 % av maximalt besöksantal*
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således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet
genererar. Ytterligare trafi kutredning bedöms inte vara
nödvändig.

Angöring och utfarter
Infart till parkeringsgaraget samt angöring till skola/förskola
och vård- och omsorgsboende sker via Kristinegränd. I
fortsatt planarbete kommer angöring till skola/förskola och
Våbo utredas i mer detalj.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är redan anslutet till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. Vatten och avloppsledningar fi nns i plan-
områdets västra del inom kvartersmark SD1BE1. Om planens
genomförande innebär eventuellt fl ytt av VA-ledningarna ska
respektive ledningsägare kontaktas innan.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Dagvattenåtgärder ska utföras
på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte
avleder mer dagvatten än motsvarande maxfl ödet vid ett
10-årsregn, jämfört med befi ntliga förhållanden, innan det
avleds till allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgär-
derna ska vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio
minuters varaktighet. Dagvattenfl ödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i fl öde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmenätet fi nns inom området och fastighterna
Gisseberg 1 och Gerumsberget 1 är anslutna till det.

Gasledningar
Det fi nns gaslningar inom planområdets norra del. Exploa-
tören ska kontakta Borås Energi och Miljö innan byggarbte
påbörjas.

El, tele och fi ber
Befi ntliga fastigheter är anslutna till el- och telenätet. Inom
området är Borås Elnät ledningsägare. En transformatorsta-
tion behöver anordnas inom planområdet. Detta säkerställs
av en bestämmelse för tekniska anläggningar.

I Borås Stads parkeringsregler (2017) fi nns reduceringsåtgär-
der för bilparkering. För aktuellt planområdet kan exemplevis
reduceringsåtgärd  ”Utmärkta cykelmöjligheter” utnyttjas
vilket innebär möjligheten att reducera grundtalet med
15%. Om en fastighet har goda förutsättningar för cykling
och åtgärder vidtas för att ytterligare stimulera cykling kan
parkeringstalen reduceras med 15 %. Följande krav ska vara
uppfyllda:

• God tillgänglighet med kollektivtrafi k

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av
entrén (max 35 meter).

• Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara inomhus
eller under tak och vara lättillgängliga från markplan.

• Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror (gäller
bostäder).

• Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

• Tillgång till pump och verktyg.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en
växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafi kplanen tas hänsyn till en
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

5. Mark
Natur och vegetation
I planområdets södra och sydvästra delar växer blandskog.
Detta är en del av Furuberg som är ett skogsområde med
naturliga stigar och har klassats i Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde (klass III). Det betyder att skogen har
besöksvärden och värden för lokal utveckling.

Marken inom planområdet är kuperad med en huvudlutning
åt norr. Markens höjd inom planområdet varierar mellan
+155 och +170 meter över kommunens nollplan. Planom-
rådets mittersta del utgörs av en skogbevuxen kulle med
blandat trädskikt. Mot nordväst fi nns det en fl ack grusmark
där det tidigare låg förskolepaviljonger.

Rekreation och Lekplats
Närmaste lekplatsen ligger cirka 250 meter öster om plan-
området vid Svalgångsgatan. Denna lekplatsen renoverades
2014 och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats
fi nns vid Fatbursparken cirka 500 meter från planområdet
mot sydost, samt en asfalterad spelyta inom Kristineberg
bostadsområde, cirka 250 meter nordost om planområdet.

Tillgång till rekreationsområden är relativt god. Gässlösa-
skogen ligger söder om planområdet. Den är utpekad i ÖP:n
för höga friluftsvärden samt som en av stadens gröna kilar.

Förlämningar och kulturminne
Det fi nns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Det fi nns ingen känd skyddad natur inom planområdet.

Grönområdesplan
Planområdets södra och sydvästra delar omfattas av skogs-
området Furuberg som klassas av Borås Stads grönområdes-
plan med högt värde, Kass III. Dessa delar planläggs som
allmän plats med användning park.

Furuberg har besöksvärden och värden för lokal utveckling.
Planområdet ligger också nära naturområdet Gässlösa
(Klass II- mycket högt värde).  Gässlösa är ett värdefullt
kuperat naturområde, med barr- och lövskog, mossmark och
fuktängar.

Geoteknik och Radon
Staten geotekniska instituts (SGI) översiktliga karta av
jordarter visar att jorden inom planområdet till stora delar
består av urberg. I en mindre del av området består jorden
av ytlager av morän och grundlager av urberg. Planområdet
är också redan bebyggt med ett fl ertal byggnader. Det
bedöms att marken har goda förutsättningar utifrån bärig-
hets synpunkt. Ingen geoteknisk undersökning har tagits
fram i samband med detaljplanen.

Enligt Borås Stads översiktliga inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark
En bensinstation låg tidigare inom planområdet strax
söder om Kristinegränd. Stationen revs 2011 och marken
sanerades parallellt . En miljökontroll utfördes samtidigt
med rivningen (Sandström Miljö & Säkerhetskontroll).
Resultat från miljökontrollen visar att inga halter av petro-
leumprodukter överstiger Naturvårdverkets riktvärden för
vare sig känslig markanvändning (KM) eller mindre känslig
markanvändning (MKM). En ytterligare kontroll kommer
att genomföras innan planens granskning.

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskydd.

Utsnitt från Borås Stads grönområdesplan. Furuberg (nr. 10) och Gässlössa (nr.
18) ligger i närheten av planområdet.
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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 fi nns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på cirka 100 bostä-
der bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Den befi ntliga förskolebyggnaden inom planområdet är i
dålig kondition. Genomförandet av detaljplanen löser detta
problem samt tillskapar fl er förskoleplatser inom stadsdelen
Kristineberg som har brist på förskoleplatser. Detaljplanen
medger också bostäder och ett vård- och omsorgsboende
vilket tillgodoser behov av olika åldersgrupper. Planen
tillåter också att centrumverksamheter såsom bibliotek och
fritidsgård blir kvar inom planområdet. Dessa verksamheter
fungerar som en mötesplats för omkringliggande områden.
Dessutom är området lätt tillgängligt för gående och cyklis-
ter. Sammantaget ger planen goda förutsättningar för social
hållbarhet i området genom att tillföra viktiga samhällsbehov
i ett lättillgängligt läge.

Mötesplatser
I planområdet ligger idag mötesplatsen Kristineberg som
samlar in verksamheter såsom fritidsgård, bibliotek och
mötesplats för seniorer under ett tak. Detaljplanen ger
förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom
området i ett nybyggt hus. Planens läge längs med Lars
Kaggsgatan och närheten till kollektivtrafi k ger möjlighet för
en välfungerande mötesplats för området.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Enligt senaste trafi kbullerförordningen (Svensk författnings-
samling SFS 2015:216 med ändring t.o.m. 2017:359, Förord-
ning om trafi kbuller vid bostadsbyggnader) som trädde i
kraft 2015-06-01och ändringar 2017-07-01 bör riktvärden
för buller från vägtrafi k och spårtrafi k vid nybyggnation av
bostäder inte överskrida 60 dBA ekvivalent nivå vid fasad
samt 50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå vid
uteplats. För bostäder om högst 35 kvadratmeter gäller att
bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent nivå vid fasad.
Inomhus gäller Boverkets byggregler, BBR21 som föreskriver
30 dBA ekvivalent och 45 dBA maximal nivå.

Om bullernivåerna ändå överskrids bör minst hälften av
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.

Enligt Borås Stads bullerkartering från 2012 är de ekviva-
lenta bullernivåerna vid fasaden mot Lars Kaggsgatan på de
befi ntliga husen 55 - 59 dBA. Inom planområdets östra del,
längs med Lars Kaggsgatan medges bostäder. Utifrån aktuellt

förslagsunderlag för böstäder bedöms det vara möjligt att
anlägga bostäder som klarar bullerkraven vid fasad. Detta
genom att bygga genomgående bostäder så att hälften av
varje bostad är vänd mot en tyst sida. Föreslagen förskola och
vård- och omsorgsboende kommer att ligga långt bort från
Lars Kaggsgatan och bedöms därmed klara riktvärden för
buller vid fasad och vid uteplats. En bullerutredning tas fram
inför planens granskningskede.

Luftkvalitet
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 fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
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.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
GATA: bestämmelsen visar att gatorna ska ha kvar sin
användning som allmän plats för gata.

PARK: planområdet består av allmän plats för park i
områdets södra, västra samt norra delar. Parkanvändningen
förutsätter skötsel av området enligt skötselplan eller enligt
kommunens sed. I användningen kan komplement som
lekplatser, stigar och GC-vägar fi nnas.

Huvudmannaskap allmänna platser
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 platserna.

Kvartersmark
Bostäder: bostäder betecknas med B eller B1. I områdets
västra del (fastigheten Gisseberget 1) tillåts bostäder i form av
fl erbostadshus vilket betecknas med B1. Även inom områdets
centrala och nordöstra del tillåts bostäder, dock inte som
huvudanvändning.

Utsnitt från Borås Stads översiktliga kartering av trafi kbuller.
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I planområdets nordvästra hörn fi nns ett mindre område
planlagt för bostäder, betecknat med B. Inom grannfastig-
heten strax väster om den här platsen fi nns det bostadsbe-
byggelse som ligger precis intill planområdets gräns. Att
planlägga området med bostäder tillsammans med prickmark
säkerställs ett avstånd mellan befi ntliga bostäder och den
framtida bebyggelsen inom området planlagt som SDE1B.

Centrum: bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt
att nå för många. Användningen säkerställer att centrum-
verksamheter som idag fi nns inom planområdet kan stå kvar
i framtiden. I ändamålet ingår t.ex. samlingslokaler, bibliotek,
gym och butiker.

Vård: detta betecknas med D på plankartan. Syftet med
användningen är att möjliggöra byggnation av ett vård- och
omsorgsboende (Våbo). Närheten till natur, centrumfunk-
tionen och kollektivtrafi k skapar goda förutsättningar för ett
Våbo inom planområdet.

Skola: användningen betecknas med bestämmelse S. I
användningen ingår skola, förskola och andra undervis-
ningslokaler. Detta möjliggör att planens syfte för byggnation
av ny förskola ska kunna genomföras.

Tekniska anläggningar: mindre tekniska anläggningar utan
skyddsavstånd medges i planen. Syftet är att möjliggöra
byggnation av tekniska anläggningar såsom transformatorsta-
tion. Detta betecknas med bestämmelse, E1 och gäller inom
hela användningsområdet.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Utnyttjandegrad
Detaljplanen reglerar byggrätten genom en kombination av
utnyttjandegrad och byggnadshöjd.

Byggnadsarea är reglerad i anslutning till användningsom-
råde enligt följande:

Inom användningsområdet B1C är största byggnadsarea
är 3100 m2

Inom användningsområdet SDE1B är största
byggnadsarea motsvarande 40 % av fastighet inom
användningsområde.

Högsta nockhöjd: höjd på byggnader regleras med högsta
nockhöjd från kommunens nollplan och betecknas med en
rombsymbol och plustecken framför siffrorna i romben.
Delen av planområdet som omfattas av B1C har fått fl era
nockhöjdsbestämmelser. Idén har varit att skapa en varie-

rande byggnadsvolym längs med Lars Kaggsgatan. Inom
användningsområde  SDE1B  fi nns nockhöjdsbestämmesler
+178 och +180. I nuvarande skissunderlag till planområdet
fi nns det förslag för ett Våbo i fyra våningar som blir genom-
förbart med dessa nockhöjderbestämmelser.

Utformning
Mot Lars Kaggsgatan ska entreér och uppglasade partier
fi nnas.

Begränsning av markens utnyttjande
Prickmark: delar av planområdet som betecknas med prick-
mark får inte förses med byggnad. Inom användningsområde
B1C fi nns prickmark på 2-4 meter bredd längs med större
delen av användningsgränsen. Detta säkerställer avståndet
från bebyggelsen mot allmän plats GATA. Inom använd-
ningsområde  SDE1B fi nns också prickmark längs med
gränsen mot PARK, så att framtida bebyggelsen föreläggs
med avstånd mot allmän platsmark och även annan bebyg-
gelse.

Kryssmark: en del området B1C är betecknat med kryssmark
som innebär att endast underjordiskt garage får uppföras.
På så sätt skapas en innergård inom B1C med möjligheten
att använda utrymmet under den som garage. Angöring till
garage görs via allmän plats GATA (Kristinegränd).

Utsnitt från ÖP18s strukturbild. Planområdets läge redovisas med stjärnsymbol
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Stängsel och utfart
Utfartsförbud: bestämmelsen gäller delar av användnings-
gränsen mellan BC1 och Allmänplats GATA. Syftet är att
undvika angöring till planområdet från Lars Kaggsgatan,
utan angöringen ska ske via Kristinegränd.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vunnit
laga kraft.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Detaljplanen är i linje med Vision Borås 2025:s målområden
människor möts Borås och goda resvanor och attraktiva kommuni-
kationer. Delområdet människor möts Borås syftar till att
skapa fl er mötesplatser mellan generationer och kulturer,
mellan medborgare och Borås Stad, och lokaler för möten
och evenemang. Planen möjliggör byggnation av bostäder,
förskola, vård- och omsorgsboende, bibliotek och fritidsgård,
vilket ger möjlighet för att skapa en mötesplats för olika
verksamheter och generationer. Planområdets läge har goda
förutsättning för gång- och cykeltrafi k och ligger i direkt
anslutning till busshållplats. Detta bidrar till delområde goda
resvanor och attraktiva kommunikationer som handlar om
att stimulera miljövänliga resvanor.

Översiktlig planering
Borås Stads översiktsplan 2018 (ÖP18) föreslår att staden ska
växa inifrån och ut genom att ny bebyggelse koncentreras
i stadskärnan och i centrumnära stadsdelar samt utpekade
urbana stråk.

I ÖPn:s markanvändningskarta ligger planområdet inom
zonen Centrumnära Borås, dvs att området är i anslutning till
stadskärna/centrum och har utvecklingspotential. för denna
zon rekommenderar ÖP:n förtätning och komplettering med
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni
med befi ntlig bebyggelse. ÖPn:s strukturbild (se fi guren på
s. 16) rekommenderar ett stadsdelstorg vid lokalisering av
planområdet.  Placeringen ligger även utmed urbant stråk
Druvefors-Kristineberg-Damsvedjan. Detaljplanen bedöms
därmed att medverka till översiktsplanen.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018–2021 återfi nns de
nationella miljökvalitetsmålen indelade i fyra prioriterade
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering
framförallt syftar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen
avseende ”god bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpå-

verkan”. Följande mål bedöms vara relevant för planen:
”Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö”

11. Konsekvenser
Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads-
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar,
parkering samt in- och utfart till respektive område.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik
4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fi ber ansvarar den fi berleverantör som
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas med privat exploatör gällande mark som planläggs
som kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploa-
tören.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och
godkännas av Kommunstyrelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som
regleras genom offi cialservitut, gemensamhetsanläggning
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas,
vatten och avlopp

Borås Elnät AB, el

Borås Stad, belysning

Splitvision, fi ber

Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via
Ledningskollen.

BEM AB har fjärrvärmeledningar i osäkert läge vid den
kommande exploateringen. BEMAB har även en gasledning
inom planområdet. Exploatören ska kontakta BEMAB innan
arbete påbörjas vid dessa ledningar.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan fi nnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av Borås Gerumsberget 1, Gäss-
lösa 5:1 och Gässlösa 5:71 som ägs av Borås Stad samt Borås
Gisseberget 1 som är privatbolagsägd. Detaljplanen påverkar
även Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70 som är privatägda och
ligger i anslutning till planområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Gerumsberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Gässlösa 5:1

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

Gässlösa 5:71

Nya byggrätter för bostäder (B), vård (D), teknisk
anläggning (E) och skola (S) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69.

Gisseberget 1

Nya byggrätter för bostäder (B) och centrum (C) tillskapas.

Gässlösa 5:69 och Gässlösa 5:70

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas.

Ca. 110kvm av Gässlösa 5:71 överförs genom fastighets-
reglering till Gässlösa 5:69 eller 5:70.

Ca. 5kvm av Gässlösa 5:1 överförs genom fastighetsreg-
lering till Gässlösa 5:69.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska fi nansiera de
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering,
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska
fi nansieras av Kommunen.

Exploatör får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den
värdestegring av deras fastigheter som detaljplanen medför.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och
dagvattenanläggningar.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljpla-
nen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktspla-
nen, och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Planunderlag
Borås Stads översiktlig kartering av trafi kbuller

Miljöteknisk markundersökning - rivning av nedlagd
bensinstation Gisseberget 1- Sandström Miljö &
Säkerhetskonsult 2011-08-25

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi.
Handläggare från Borås Stad har varit Jacob Kastrup
Haagensen.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen  Saeed Ebrahimabadi
Planarkitekt   Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning.

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonfl ikter i
ett tidigt skede av planeringen.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.
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Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifi k plats.

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås


Kungsgatan 55, 501 80 Borås


033-35 85 00
-

detaljplanering@boras.se
 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-10-21

Upprättad 2019-10-21

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

 Detaljplan för Kristineberg

Gisseberget 1 m.fl.

Samrådshandling

Upprättad 2019-10-24

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jacob Kastrup Haagensen

Planarkitekt 

Samråd

2019-10-23

DEL

Granskning 

Antagande

BN 2017-862

Laga kraft

Plankonsult

Saeed Ebrahimabadi

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:500

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

FlerbosatdshusB

1

CentrumC

VårdD

Mindre tekniska anläggningar utan skyddsavstånd

E

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Inom B

1

C är största byggnadsarea är 3100 m

2

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Inom SDE

1

B är största byggnadsarea  40 % av fastighetsarean

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast underjordiskt garage får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Det ska finnas entréer mot Lars Kaggsgatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minst 50% av bottenvåningens fasad mot Lars Kaggsgatan ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll

PLANKARTA
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